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Sammendrag 

Bakgrunn: Pasientspesifikke mål og målprosesser og delt beslutningstaking er framhevet 

som sentrale komponenter i et effektivt teamsamarbeid og god klinisk rehabiliteringspraksis. 

Formål: Å vurdere og sammenstille hva som er beskrevet om utvikling og bruk av 

pasientspesifikke mål i tverrfaglig rehabiliteringspraksis ved langvarige skader, sykdommer  

og plager i muskel- og skjelettsystemet (MUSSP), slik det fremkommer i randomiserte 

kontrollerte studier (RCT-er).    

Metode: Et systematisk litteratursøk ble utført. Inkluderte studier omhandlet effektevaluering 

av rehabilitering med minst to faggrupper involvert. Tidsavgrensningen for litteratursøket var 

1997-2012. Målgruppen var voksne med MUSSP med varighet minst tre måneder. Fire 

analysekategorier og ni nøkkelord ble utviklet gjennom en deduktiv tilnærming basert på 

eksisterende teori [1] og tidligere forskning om mål og målprosesser. Kategoriene var i) en 

innledende målprosessfase, ii) en spesifikk målsettingsfase, iii) en målstyrt planleggings- og 

gjennomføringsfase og iv) en fase for evaluering av måloppnåelse. Nøkkelordene var goal, 

aim, expect, need, tailor, objective, target, plan og outcome. Tekstutdrag fra inkluderte RCT-

er ble identifisert og vurdert ved hjelp av forhåndsdefinerte nøkkelord og kategorier, ved en 

teoridrevet og summativ innholdsanalyse.  

Resultater: 22 RCT-er ble inkludert. Målgruppen var personer med langvarige 

korsryggplager i 13 studier og personer med inflammatorisk leddsykdom, systemisk 

bindevevssykdom eller fibromyalgi i 9 studier. Den kliniske settingen var dag- eller 

døgnrehabilitering med individuelle og/eller gruppebaserte tiltak. Rehabiliteringsteamene 

besto av 3 til 7 yrkesgrupper. 454 tekstutdrag ble identifisert totalt. 18 utdrag (4 %), fordelt på 

8 artikler, handlet om en eller flere faser i pasientspesifikke målprosesser; innledende 

målprosessfase var beskrevet i 7 artikler, spesifikk målsettingsfase ble identifisert i 8 artikler. 

En målstyrt planleggings- og gjennomføringsfase var beskrevet i 6 artikler og en 

pasientspesifikk målevaluering var beskrevet i 5 artikler. Spesifikke målsettingsinstrumenter 

eller – metoder var ikke nevnt i noen studier. Et markert flertall tekstutdrag (96 %) handlet 

ikke om pasientmedvirkning eller delt beslutningstaking i målprosesser. Rehabiliteringsmål 

som ikke var påvirket av pasienten, ble identifisert i alle artiklene. Dette var organisatoriske 

mål eller mål definert av helsepersonell og deres hensikter med rehabiliteringstiltakene.  

Konklusjon: Beskrivelser av målprosesser i studier som evaluerer effekt av tverrfaglig 

rehabilitering, handler oftere om rehabiliteringsmål uten pasientmedvirkning enn mål basert 

på delt beslutningstaking mellom pasient og helsepersonell. Resultatene indikerer et gap 

mellom teori som framhever pasientspesifikke målprosesser som en kjernevirksomhet og 

implementering av målprosesser i forskning og klinisk rehabiliteringspraksis.   
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Abstract 

Background: Person-centred goal setting and shared decision-making are emphasized as 

essential parts of effective team work and good clinical practice in rehabilitation. 

Objectives: To explore the practice of collaborative goal setting in rehabilitation for adults 

with rheumatic and musculoskeletal diseases (RMDs), as described in published randomized 

controlled trials (RCTs).  

Methods: A comprehensive, systematic literature search was undertaken to identify RCTs 

evaluating the effect of rehabilitation involving health professionals from at least two 

disciplines. We included trials from the period 1997-2012. Participants in the trials had a 

RMD with duration of more than three months. Following a deductive approach, four 

categories and nine keywords were developed from existing theory[1] and prior research 

about goal setting. The categories were i) goal negotiation, ii) specific goal setting, iii) goal-

directed planning, iv) goal evaluation. Keywords were goal, aim, expect, need, tailor, 

objective, target, plan and outcome. The categories and keywords were used to identify text 

units in the articles, which were analyzed using a directive and summative content analysis.  

Results: 22 RCTs were included, of which 13 included participants with chronic low back 

pain and 9 included participants with inflammatory arthropathies, connective tissue diseases 

or fibromyalgia. The intervention was inpatient or outpatient rehabilitation, and involved 

group and/or individual sessions. The multidisciplinary teams consisted of 3 to 7 professions. 

A total of 454 text units were identified, of which 18 (4 %) contained descriptions of patients 

as participants in the goal setting process. These units came from 8 papers. Goal negotiation 

was described in 7 of these 8 papers, and specific goal setting in all 8 papers. Goal-directed 

planning was described in 6 papers, and patient-centred goal evaluation in 5 papers. No 

papers described a specific instrument or a formal method of goal setting. The remaining text 

units (96%) did not describe any collaboration in the goal setting process between patients 

and health professionals. However, content related to predefined treatment goals in general 

was identified in all the papers. These treatment goals were set by health professionals 

without patient involvement.  

Conclusions: In articles reporting results from RCTs examining the effect of rehabilitation, 

the occurrence of patients as participants in collaborative goal setting was lower than the 

occurrence of predetermined treatment goals set by health professionals alone. The results 

indicate that there is a gap between the emphasis on goal setting in rehabilitation theory and 

its implementation in clinical practice and research.  
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Forord 

Arbeidet med oppgaven har bidratt til vekst! Det er flere kilder til gode vekstvilkår i mitt 

miljø;  

Takk til Kristin, Berit og Inger for støtte, felles læring og med-vandring i masterutdanningen. 

Takk til ledere på arbeidsstedene mine, NKRR og NBRR, for muligheten, tiden og 

tilretteleggingen. Takk til kolleger og kvalitativ forskningsgruppe for innspill og hjelp; Heidi 

skal også ha takk for meget gode arbeidsvilkår på kontoret! Gunnhild; «noen ganger har det 

bare vært så godt å hvertfall være i nesten samme båt»! Takk for samarbeid i møte med 

tekstdata (!) og takk for alt du lærer meg - sitatet nedenfor spesielt til deg! Camilla; du er en 

bauta-støtte som jeg er veldig takknemlig for å ha! Tusen takk til Guro, Marte og Morten 

hjemme for deres verdifulle bidrag til at dette går i hop, - et felles løft, sammen! Takk til 

Hilde Iren Flaaten og medisinsk bibliotek for øvrig for all god hjelp med søk og sporing! 

Takk til samarbeidspartnerne i CHARM-prosjektet; Geir Smedslund, Helene Lundegaard 

Søberg, Grace Engen og Ingvild Kjeken for at dere deler kunnskap og kompetanse, har lest så 

mange treff og gitt så gode innspill. Takk og tusen takk til Ingvild som i veilederrollen er så 

viktig for meg! Med og uten ord har du hele veien vist meg tillit og trodd på meg. Det var og 

er veldig sterkt de gangene din tro har vært større enn min! Takk for varm toleranse og 

tålmodighet i en langtrukken prosess! Takk for din unike evne til å peke på akkurat det som 

trengs for å restrukturere, se et klarere bilde, få essensen tydeligere fram, ikke gå på viddene 

når det ikke gavner målet, løfte tematikken når potensialet er der og ta vare på ting når 

kvaliteten er der!  

Å stå i det og komme igjennom!  

Til sist en hilsen og trøst fra 1978 til dagens forskningsprosesser med kvalitative data:  

«According to Glaser (1978), tolerance of feeling uncertain is required. To resolve the 

situation, it is also necessary to be prepared to go back to the data to check the reliability of 

the categories. The assumption that content analysis is an easy method can mislead 

researchers, and unexpected difficulties may arise during the analyzing process (Glaser 

1978)»[2], side 113 (min utheving). 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Personer med langvarige sykdommer eller plager i muskel- og skjelettsystemet kan erfare 

utfordringer i dagliglivet som gjør det aktuelt å søke tverrfaglige rehabiliteringstilbud. Ofte 

kan flere områder i dagliglivet være berørt samtidig. Da kan målprosesser bidra til at pasient 

og helsepersonell danner seg et avgrenset samarbeidsområde, med de mest prioriterte og 

relevante behovene beskrevet i definerte rehabiliteringsmål [3]. I noen 

rehabiliteringsprosesser kan det gå fort å definere rehabiliteringsmål, mens andre ganger 

krever det en informasjonsutveksling eller forhandlingsprosess der begge parter påvirker 

beslutningen og kommer fram til felles mål og relevante tiltak for å nå målene [1].   

En målrettet rehabiliteringsprosess henger nøye sammen med det samarbeidet som personen 

utvikler med ulike faggrupper og måten de ulike faggruppene organiserer og koordinerer 

arbeidet sitt på. Innflytelsesrike ideologier og normer i rehabiliteringsfeltet fremhever at å 

tilrettelegge for en målrettet rehabiliteringsprosess som personen selv eier og som han / hun 

kan engasjere seg aktivt i for å fungere best mulig i sitt daglige miljø er sentralt i 

rehabilitering [4, 5]. Ideologiene handler om pasientsentrert praksis og delt beslutningstaking, 

der samarbeidet mellom helsepersonell og pasient baseres på pasientens muligheter, 

motivasjon og behov [6, 7]. Rehabiliteringsmål som pasient og helsepersonell kan samarbeide 

om, er anbefalt som et felles grunnlag og en sentral ledesnor for innsats og valg av tiltak [8]. 

Målprosesser er antatt å bidra til effektiv praksis fordi rehabiliteringstiltak fra ulike 

faggrupper kan koordineres rundt felles rehabiliteringsmål, videre fordi målene ideelt sett skal 

reflektere noe som er sentralt i pasientens egen rehabiliteringsprosess og fordi måloppnåelse 

kan definere en avslutning på samarbeidet mellom pasient og helsepersonell [1, 9].  

Helsepersonell som jobber med rehabilitering er altså oppfordret til å praktisere en målrettet 

og pasientsentrert helsehjelp. I praksis viser det seg at målprosesser er komplekse når det 

angår kommunikasjon og gjensidige forventninger mellom pasient og helsepersonell. Det 

finnes også ulike oppfatninger blant helsepersonell om hva som inngår i en målprosess og hva 

som er relevante forståelsesmodeller og egnede metoder.  Videre kompliseres prosessene av 

varierte økonomiske og organisatoriske forhold ved ulike rehabiliteringssteder [8-11]. 

Målprosesser spriker altså mye i praksis. Det er behov for økt kunnskap om hvordan 
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ideologiske føringer som angår pasientsentrert tilnærming, delt beslutningstaking og målrettet 

samarbeid mellom pasient og helsepersonell kommer til uttrykk i praktisering av målprosesser 

i tverrfaglig rehabilitering.  

1.2 Forskningssamarbeidet CHARM 

Det ble mulig å jobbe med kunnskapshullet beskrevet over gjennom mitt arbeidssted; 

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR). NKRR deltar i 

forskningssamarbeidet Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models & 

Services (CHARM). CHARM har til hensikt å styrke forskningen på rehabiliteringstjenester, 

blant annet ved å beskrive dem og å identifisere karakteristika ved effektive 

rehabiliteringstjenester og gode modeller for pasientinvolvering [12, 13].  

Et av underprosjektene i CHARM heter «Setting av mål i rehabilitering». Formålet er å 

utvikle økt kunnskap om målsettingsprosesser i ulike former for rehabilitering, for å bidra til 

mer effektive rehabiliteringsstrategier. Et delprosjekt ble opprettet for å utvikle en 

sammenfattende litteraturstudie om målsettingsprosesser i rehabiliteringsforløp som retter seg 

mot personer som har langvarige muskel- og skjelettplager [13]. Delprosjektet, som senere i 

oppgaven kalles CHARM-prosjektet, startet vinteren 2012 / 2013 da NKRR etablerte en 

samarbeidsgruppe med samlet kompetanse innen forskning, litteratursøk, statistikk og klinisk 

erfaring innen rehabilitering og målsetting. Dette var Geir Smedslund (forsker og psykolog), 

Hilde Iren Flatten (bibliotekar), Helene Lundgaard Søberg (forsker og fysioterapeut), Grace 

Engen (rådgiver, med master i internasjonal samfunnshelse), Ingvild Kjeken (forsker og 

ergoterapeut) og meg (ergoterapeut og masterstudent). Denne masteroppgaven ble utviklet 

som en av flere deler i det større CHARM-prosjektet.  

1.3 Min erfaring med målprosesser i praksis 

Min forforståelse av målprosesser i rehabiliteringspraksis er basert på mer enn femten års 

erfaring som ergoterapeut i kommune og sykehus. De fleste årene har vært sykehusarbeid 

innen tverrfaglig rehabilitering ved langvarig sykdom. De senere årene har dette vært knyttet 

til revmatisk sykdom. Problemstillingen var derfor relevant for mitt daglige yrkesliv og et 

interessant felt å fordype seg i. Jeg har vært med på bruk av rehabiliteringsmål gjennom 

uformelle og formelle metoder, med pasienter ulike steder i et sykdomsforløp eller en 
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endringsprosess, i ulike sammensetninger av tverrfaglig team og på ulike avdelinger med 

varierte rammebetingelser. I samarbeid med pasientene har målene vi har snakket om vært 

felles, men noen har også vært divergerende, noen mål har vært enkle å komme fram til, mens 

andre har vært vanskelige. Til tross for varierte erfaringer med kompliserte målprosesser, er 

mitt hovedinntrykk fra klinisk praksis at utarbeidelse og bruk av pasientspesifikke mål er 

spennende og nyttig i en tverrfaglig rehabiliteringsprosess og det er denne forforståelsen jeg 

tok med meg inn i arbeidet med oppgaven. 

1.4 Formål og forskningsspørsmål 

Personer som har langvarige muskel- og skjelett skader, sykdommer og plager (MUSSP) [14] 

og som benytter seg av tverrfaglige rehabiliteringstjenester var en relevant populasjon for alle 

i samarbeidsgruppa i CHARM-prosjektet. Målet var å lage en oversikt over bruk av 

målprosesser for den målgruppa og hva som karakteriserer målprosessene i lys av 

pasientsentrert praksis og delt beslutningstaking.  

Samarbeidsgruppa ønsket å utvikle en systematisk oversikt og basere litteratursøket på et 

datamateriale som kunne komme fra ulike tverrfaglige rehabiliteringstilbud ved MUSSP og gi 

et samlet bilde av likheter og forskjeller i praktisering av målprosesser. Siden målprosesser er 

anbefalt som verktøy for en effektiv og god klinisk praksis, var det relevant å forvente bruk av 

målprosesser som en komponent i rehabiliteringsprosesser som er utviklet for å oppnå best 

mulig effekt eller endring som følge av det tverrfaglige rehabiliteringstilbudet. Slike 

rehabiliteringsprosesser var forventet som identifiserbare i et datamateriale med studier som 

evaluerer effekt eller endring av tverrfaglig rehabilitering.  

Formålet med CHARM-prosjektet var å lage en systematisk oversikt som vurderer og 

sammenstiller bruk av mål og målprosesser ved langvarige sykdommer eller plager i muskel- 

og skjelettsystemet hos voksne, slik det fremkommer i studier som med kvantitative metoder 

evaluerer effekt eller endring som følge av tverrfaglig rehabilitering. 

Formålet med masteroppgaven var å lage en systematisk oversikt som vurderer og 

sammenstiller bruk av mål og målprosesser ved langvarige sykdommer eller plager i muskel- 

og skjelettsystemet hos voksne, slik det fremkommer i randomiserte kontrollerte studier. Det 

var nødvendig å avgrense datamaterialet til ett studiedesign for at masteroppgaven ikke skulle 
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bli for stor og fordi formålet med masteroppgaven også var å utvikle et analyseverktøy for å 

samle og syntetisere innholdet i inkluderte studier.   

Forskningsspørsmålet for masteroppgaven ble formulert på en overordnet måte: Hva er 

beskrevet om mål og målprosesser i randomiserte kontrollerte studier som evaluerer 

effekt av tverrfaglig rehabilitering rettet mot voksne med langvarige sykdommer, plager 

eller skader i muskel- og skjelettsystemet? Noen underspørsmål ble utviklet for å belyse 

hvordan målprosesser eventuelt var påvirket av pasientsentrert praksis og delt 

beslutningstaking i samarbeidet mellom pasient og helsepersonell: Hva er beskrevet om 

utvikling av rehabiliteringsmål i artiklene? Hvem var med å utforme målene og hvordan ble 

det gjort? Er pasienters egne mål beskrevet? Ble det brukt spesifikke metoder? Hva er 

beskrevet om bruk av mål utover i rehabiliteringsforløpet? Påvirket målene planlegging og 

gjennomføring av rehabiliteringstiltak? Var pasienters egne mål inkludert som utfallsmål eller 

er det beskrevet på annet vis at pasientens rehabiliteringsmål ble evaluert? Underveis i 

arbeidet med teorigrunnlaget for masteroppgaven ble underspørsmålene mer spesifisert og 

spisset, se kapittel 3.  

1.5 Oppbygging av oppgaven og avklaring av 

sentrale begreper 

I kapittel 2 presenteres den forståelsen som legges til grunn i oppgaven av MUSSP med lang 

varighet, rehabilitering, mål og målprosesser. Teorigrunnlaget som angår rehabilitering, mål 

og målprosesser ble aktivt brukt i utforming av analyseverktøyet. Kapittel 3 viser hvordan 

underspørsmål i forskningsspørsmålet ble presisert underveis i en teoridrevet analyseprosess. 

Bakgrunn og forståelse av systematisk oversikt og teoridrevet innholdsanalyse som metode 

presenteres i kapittel 4. Utvikling av søkestrategi, litteratursøk og utvelgelse av studier som 

utgjorde datamaterialet står beskrevet der. Utover i kapittel 4 står det mer om hvordan 

analyseskjemaet for målprosesser ble utviklet, med hovedkategorier, nøkkelord og koderegler. 

I kapittel 5 presenteres resultatene. Først presenteres inkluderte studier og deres karakteristika 

om teamsammensetning, rehabiliteringsstruktur, typiske intervensjonskomponenter og 

utfallsmål. Videre presenteres det hva som er beskrevet om målprosesser i det inkluderte 

datamaterialet. Innholdsanalysen førte til en besvarelse av underspørsmålene til 

forskningsspørsmålet, som er oppsummert i delkapittel 6.1 Hovedfunn. I kapittel 6 for øvrig 
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diskuteres metoden og deretter hovedfunnene i lys av pasientsentrert praksis og delt 

beslutningstaking.  

Samarbeidsgruppa i CHARM-prosjektet definerte MUSSP-populasjonen ut fra en liste over 

forhåndsutvalgte diagnoser. Lista er presentert i delkapittel 2.1. Jeg benytter begrepene 

langvarig for sykdomsvarighet over 3 måneder, subakutt for varighet fra en uke inntil 3 

måneder og akutt for varighet under syv dager [14]. Begrepet rehabilitering beskrives noen 

steder som en kontinuerlig prosess som starter ved debut av sykdom og fortsetter til personen 

har gjenvunnet det livet vedkommende ønsker seg, på tross av begrensninger i aktivitet og 

deltagelse [5]. Rehabilitering kan altså også foregå i en akutt eller subakutt fase ved MUSSP 

[15], men det er tidspunkt som faller utenfor denne studiens avgrensning. 

Forståelsen av rehabilitering tar utgangspunkt i et biopsykososialt perspektiv og denne 

definisjon fra Verdens helseorganisasjon: Rehabilitation of people with disabilities is a 

process aimed at enabling them to reach and maintain their optimal physical, sensory, 

intellectual, psychological and social functional levels. Rehabilitation provides disabled 

people with the tools they need to attain independence and self-determination [16].  

I den systematiske oversikten var det et inklusjonskriterium at minst to yrkesgrupper skulle 

være involvert i rehabiliteringsprosessen. Begrepene tverrfaglig team og flerfaglig team er 

ofte tillagt ulike betydninger ut fra måten teammedlemmene samhandler på [3, 17, 18], men 

det skilles ikke mellom disse begrepene her. For enkelhets skyld kalles begge deler tverrfaglig 

team i oppgaven.   

Pasientsentrert praksis er forstått som at helsepersonell respekterer pasientens ønsker, mål og 

behov og at pasienter får den veiledningen eller opplæringen de trenger for å kunne ta 

beslutninger om og delta i sin egen rehabilitering [19]. Delt beslutningstaking er forstått som 

at beslutningsprosesser og beslutningskonklusjoner i tilknytning til rehabiliteringen gjøres av 

pasient og helsepersonell i fellesskap, ved dialog [6]. 

Rehabiliteringsmål er forstått som Et framtidig ønsket eller forventet resultat av et gitt sett av 

rehabiliteringsintervensjoner [8], side 291. Pasientspesifikke rehabiliteringsmål er forstått 

som Mål som pasienten utformer selv eller mål som er forhandlet fram i en likeverdig 

relasjon mellom pasient og helsepersonell [18, 20]. Disse definisjonene er repetert i 
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underkapittel 2.3.1 fordi det var et viktig grunnlag for innholdsanalysen å avklare ulike 

former for rehabiliteringsmål ut fra hvem som var med på å utvikle dem.  

En målsetting er den formaliserte prosessen der pasient og helsepersonell identifiserer og blir 

enige om aktuelle rehabiliteringsmål som grunnlag for samarbeidet [8]. En målprosess 

omhandler målsettingen men inkluderer i tillegg hvordan rehabiliteringsmålene brukes videre 

i utforming og gjennomføring av rehabiliteringstiltak og i evaluering av 

rehabiliteringsforløpet [1].  

I oppgaven har jeg brukt betegnelsen pasient i betydning den rollen en person med langvarige 

MUSSP har, i samhandling med andre personer i helsepersonell-rollen, innen en klinisk 

rehabiliteringssetting [20]. Jeg valgte denne kontekstuelle forståelsen siden 

oppmerksomheten i oppgaven er rettet mot pasient og helsepersonell som to parter i et 

samspill det er knyttet normer og ideologier til. I en rehabiliteringssetting bør det være slik at 

personen som har MUSSP kan formidle sine erfaringer, ønsker og behov gjennom 

pasientrollen og påvirke beslutninger om mål i rehabiliteringsprosessen i fellesskap med 

helsepersonell [20].   
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2 Teori og definisjoner  

2.1 Sykdommer og plager i muskel- og 

skjelettsystemet 

Typiske symptomer ved helsetilstander som berører muskel- og skjelettsystemet er stive, 

ustabile eller smertefulle ledd. Ulike deler av bevegelsesapparatet, som ledd, skjelett, muskler, 

bindevev, brusk, sener og ligamenter, kan være berørt. For noen er også utmattelse et vanlig 

symptom, og /eller påvirkning av hud eller indre organer [21-23]. I Norge brukes 

samlebetegnelsen Muskel- og skjelett skader, sykdommer og plager, med forkortelsen MUSSP 

[24]. Eksempler på undergrupper er inflammatoriske leddsykdommer, systemiske 

bindevevssykdommer, degenerative sykdommer som påvirker leddbrusk og ben, og regionale 

og generelle smertetilstander [21, 22]. Noen inkluderer også mekaniske skader i 

bevegelsesapparatet relatert til sport, arbeidsulykker og traumer [24]. Mangfoldet varierer fra 

tilstander med akutt debut og kort varighet til mer snikende debut og lang varighet. 

Diagnosene skiller seg fra hverandre i type årsak og hvilke funksjonelle endringer som skjer i 

muskel- og skjelettsystemet [23]. Noen tilstander kan forklares ut fra identifiserte, kjente 

sykdommer og mekanismer, som betennelser, feilstillinger eller observerbare endrede 

strukturer i ledd. Andre tilstander er uspesifiserte muskel- og skjelettplager der man ikke 

finner objektive årsaker til personens bevegelsesrelaterte symptomer eller funksjonsproblemer 

[25].  

I løpet av en måned opplever 75 % av alle voksne i Norge smerter, stivhet eller plager i 

muskel- og skjelettsystemet [24]. Det meste av dette er lette plager som går raskt over uten 

behandling eller som har små konsekvenser for deltakelse i arbeid og hverdagsliv. Det er 

MUSSP med lang varighet som har særlig betydning for livskvalitet og funksjon i dagligliv 

og arbeidsliv. I løpet av et år har 51 % av befolkningen i Norge MUSSP med varighet over 3 

måneder (ibid).  

Langvarige funksjonsnedsettelser medfører betydelige offentlige kostnader. Kostnadene er 

relatert til behandlingsutgifter hos flere profesjoner kommunalt, på sykehus eller 

behandlingsinstitusjoner, utgifter til medikamenter eller tekniske hjelpemidler, sykepenger og 

andre sosiale trygdeytelser [23, 24, 26, 27]. Med kommende befolkningsvekst, økt levealder 

og usunne livsstilsendringer, blant annet angående kosthold og fysisk aktivitet, trenger 
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personer i helsevesenet den beste tilgjengelige kunnskap og praksis på dette området [23, 24, 

26, 28]. Som et bidrag i den retningen, ble oppgaven initiert for å se nærmere på samarbeidet 

mellom helsepersonell og pasienter med behov for rehabilitering grunnet MUSSP. Fokus ble 

rettet mot faktorer i relasjonen mellom pasient og helsepersonell som kan tenkes å forbedre 

praktiseringen av pasientspesifikke målprosesser i tverrfaglig rehabilitering.  

I studien ble MUSSP avgrenset til en liste med de største diagnosegruppene som kan gi 

langvarig funksjonsnedsettelse med behov for tverrfaglig rehabilitering [24, 26, 29]:   

 Inflammatoriske leddsykdommer (for eksempel revmatoid artritt og ankyloserende 

spondylitt) 

 Systemiske bindevevssykdommer (for eksempel systemisk lupus erythematousus og 

systemisk sklerose) 

 Artrose eller osteoporose 

 Fibromyalgi 

 Langvarige, uspesifiserte korsryggsmerter (low back pain, LBP) 

 Langvarige, uspesifiserte nakke- eller skuldersmerter 

Mekaniske skader i bevegelsesapparatet relatert til sport, arbeidsulykker og traumer er ikke 

inkludert.  
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2.2 Rehabilitering 

2.2.1 Et biopsykososialt perspektiv 

MUSSP med lang varighet kan ha problematiske konsekvenser for den enkeltes hverdag og 

omgivelser [27, 30]. Helsehjelp som er rettet mot spesifikke biologiske eller 

kroppsstrukturelle forhold kan være til nytte, men ikke alltid i tilfredsstillende grad. En 

biomedisinsk tilnærming har vist seg utilstrekkelig, til tross for en betydelig utvikling når det 

gjelder medikamentelle og kirurgiske tiltak de siste årene [31]. Rehabilitering er aktuelt når 

MUSSP gir eller skaper risiko for konsekvenser i dagliglivet på en slik måte at pasienter 

oppsøker helsehjelp utover den kurative hensikten [15, 32]. 

Ved rehabiliterende helsehjelp er det anbefalt å inkludere biologiske, psykologiske og sosiale 

dimensjoner [24, 25, 27]. Denne forståelsen kommer til uttrykk i Internasjonal klassifikasjon 

av helse, funksjon og funksjonshemming, (ICF), som er utviklet av Verdens helseorganisasjon 

[33]. I ICF som begrepsapparat er et menneskes funksjon og funksjonshemming uttrykt som 

et dynamisk samspill mellom helsetilstanden og kontekstuelle faktorer. Kontekstuelle faktorer 

angår personlige faktorer og / eller miljøfaktorer som kan være fysiske, sosiale eller 

holdningsmessige. Funksjon belyses via kroppsfunksjoner og kroppsstrukturer og / eller 

dagliglivets aktiviteter og deltagelse i sosiale eller samfunnsrelaterte sammenhenger. 

Funksjonshemming oppfattes som innskrenkninger i sosial deltagelse, begrensninger i 

individuell aktivitetsutførelse og / eller avvik i kroppsstrukturer eller kroppsfunksjoner (ibid).  

Forståelsen gjenspeiles i definisjonen av rehabilitering fra Verdens helseorganisasjon som ble 

nevnt i delkapittel 1.5. Det følger videre av den definisjonen at to personer med samme 

helsetilstand kan ha helt ulik funksjon og helt ulik rehabiliteringsprosess, individuelt avhengig 

av samspillet mellom ulike faktorer illustrert i ICF-modellen. Det tilsier en bredde i områder 

som er relevante å kartlegge og / eller påvirke for å bedre eller vedlikeholde funksjonen (se 

figur 1).  
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Figur 1. Eksempel på biopsykososial forståelse ved MUSSP, belyst ved ICF-modellen [18], side 17, gjengitt med 

tillatelse.  

 

I en systemteoretisk, biopsykososial forståelse av helse og rehabilitering er det naturlig å se på 

pasientens omgivelser, personlige egenskaper, daglige aktiviteter og deltagelse i familie, 

nærmiljø og samfunn som betydningsfulle faktorer for samarbeidet mellom helsepersonell og 

pasient, når målet for samarbeidet er at pasienten skal opprettholde eller forbedre sitt 

funksjonsnivå. Alle faktorene danner et komplekst og dynamisk samspill, som trenger en 

målrettet tilnærming med utgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov [4, 18, 34].  I 

relasjonen mellom pasient og helsepersonell er helsepersonell omtalt som en som assisterer, 

bistår eller er leverandør og katalysator inn i pasientens rehabiliteringsprosess [18]. Mange 

rehabiliteringstiltak ved MUSSP vil ikke være effektive hvis de ikke organiseres på en måte 

som muliggjør pasientenes aktive involvering [23, 35]. Forventningen om en aktiv deltakelse 

for å oppnå vellykket effekt gjelder for eksempel ved trening, bruk av tekniske hjelpemidler, 

smertemestring og aktivitetsregulering [36].  
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2.2.2 Pasientmedvirkning 

Holdninger til samarbeidsrelasjonen mellom pasient og helsepersonell har fulgt et skifte i 

rehabiliteringsfeltet gjennom årene [37]. I perioder med stadig ny kunnskapsutvikling om 

sykdomsårsaker og kroppens prosesser, var feltet preget av medisinsk ekspertise. Dette ble 

senere utvidet med sosialmedisinsk kompetanse og antall faggrupper i rehabiliteringsteamene 

økte. Fordeling av autoritet og innflytelse yrkesgruppene i mellom ble diskutert og kjempet 

om, men i relasjon til pasientene var maktbalansen i favør av helsepersonell (ibid). Dette 

endret seg i takt med økende oppmerksomhet rundt sykdommers konsekvenser for dagligliv 

og opplevd livskvalitet. Pasienters egeninnsats for å oppnå en vellykket rehabilitering ble mer 

og mer vektlagt, blant annet ved fokus på individuelle prosesser som angikk innlæring av 

kunnskap, mestringsstrategier og problemløsning [23, 31, 35, 36]. Ideologiskiftet i 

biopsykososial retning endret holdningen til maktstrukturen [38], med økt fokus på 

pasientsentrert praksis og en likeverdig relasjon mellom pasienter og helsepersonell [36, 39]. 

En likeverdig relasjon der partene har gjensidig innflytelse, er beskrevet som en 

forhandlingsbasert relasjon [40] eller som en delt beslutningstaking [6]. I en slik relasjon 

påvirker alle involverte felles beslutninger, for eksempel om hvilke rehabiliteringsmål som er 

relevante for samarbeidet. Beslutningsgrunnlaget bygges via en toveiskommunikasjon og 

hentes fra både pasientens erfaringer og ønsker og helsepersonells fagekspertise. Dette er 

særlig aktuelt ved langvarige sykdommer som ikke er livstruende, og der pasienten allerede 

har mye kunnskap om sin helsetilstand og funksjon [6, 19]. Å få til en slik relasjon krever en 

matchende holdning hos alle parter om maktfordeling, gjensidig respekt og åpenhet [6, 19].  

Thompson [6] skiller mellom pasient-villet grad av pasientmedvirkning og helsepersonell-

villet grad av pasientmedvirkning. Ytterpunktene i pasient-villet grad av pasientmedvirkning 

går fra det å ikke ville involvere seg i helserelaterte beslutninger, til det å ville være autonom, 

med liten påvirkning fra helsepersonell, i beslutninger som angår egen helse. Ytterpunktene i 

helsepersonell-villet grad av pasientmedvirkning går fra det å ekskludere pasienten fra 

beslutningene til det å anse pasienten som ansvarlig for beslutningene selv og bidra med 

fagekspertise etter behov angitt av pasienten. En delt beslutningstaking kan oppstå når villet 

grad av pasientmedvirkning er tilstrekkelig høyt fra begge parter og når konsultasjonens 

rammebetingelser (som rehabiliteringsstedets struktur eller dominante ideologier) tillater en 

dialogbasert informasjonsutveksling og drøfting av beslutningsalternativene, se figur 2.  
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Patient-
Desired 
Level 

 
Patient-Determined 

 
Co-Determined 
PARTICIPATION 

 
Professional-Determined 

4 Autonomous decision-making  Informed decision-making 
3  Shared decision-making Professional-as-agent 
2 Information-giving Dialogue Consultation 
1 Information-seeking/receptive  Information-giving 
0 Non-involved  Exclusion 
    

 

Figur 2. Grad av pasientmedvirkning, [6], side 1306, gjengitt med tillatelse
1
.  

 

I ideologier som paternalisme er helsepersonell posisjonert i rollen med mest makt og 

kunnskap. Pasientmedvirkning er da enten ikke til stede eller begrenset til at pasienter får 

informasjon om eller gir samtykke til beslutninger som helsepersonell mener er nødvendige 

for dem [6]. I ideologier som humanisme og humanistisk medisin er rollene mer likeverdige, 

for eksempel ved å anse samarbeidet mellom helsepersonell og pasienter som et møte mellom 

eksperter der begge parter har relevant kompetanse og rett til å påvirke helserelaterte 

beslutninger [41].  

Graden av pasientmedvirkning i helserelaterte beslutninger avhenger av andre faktorer også, 

blant annet av type helsetilstand, dens alvorlighetsgrad og tidspunktet i et sykdomsforløp [6, 

42]. En person som har en ikke-livstruende sykdom som er langvarig, men nettopp oppdaget 

og diagnostisert, kan ha stort behov for informasjon men lite behov for å ta del i beslutninger 

som oppleves utenfor egen kompetanse. I slike konsultasjoner er det relevant at helsepersonell 

i hovedsak er ansvarlige og har mest påvirkning på beslutningene. Senere i forløpet kan 

problemstillingene i større grad angå det å leve med den langvarige sykdommen. 

Beslutningene berører da i mindre grad biomedisinske forhold og i større grad livstil, 

personlige faktorer, aktivitet og deltakelse. Da er det relevant med høy grad av 

pasientmedvirkning [6, 7].  

Selv om et rehabiliteringssted legger til rette for pasientmedvirkning, kan det være at 

pasienten selv ikke ønsker det. Pasient-villet grad av pasientmedvirkning kan avhenge av 

individuelle forskjeller hos dem som har pasientrollen. Forskjellene kan blant annet handle 

                                                 
1
 Billedkvaliteten var for dårlig på scannet figur fra artikkelen som kun var i papirversjon. Derfor har jeg laget en ny figur her, men med 

korrekt tekstinnhold og plassering overført fra original-versjonen av forfatterens figur.  
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om personens selvtillit, kunnskapsnivå, sykdomsforståelse, etnisitet eller kulturelle bakgrunn. 

Det kan også handle om normative forventninger til seg selv i pasientrollen, eller hva slags 

forventninger og verdier den enkelte har til ansvarsfordeling og samarbeidsform mellom seg 

selv og helsepersonalet. I den sammenheng er det av betydning hva slags tillit den enkelte har 

til helsepersonell, basert på egne eller andres kunnskap og / eller erfaringer i kontakt med 

helsetjenester [6].  

Pasientmedvirkning er altså fremstilt som et komplekst fenomen som blant annet er påvirket 

av hvor rehabiliteringen foregår, hva slags ideologisk tradisjon rehabiliteringstilbudet utgår 

fra, om det er lagt opp til dialog mellom helsepersonell og pasient i rehabiliteringsstrukturen 

og hva slags holdninger til grad av pasientmedvirkning som foreligger, både fra pasientens 

side og fra helsepersonell sin side [6]. 

2.2.3 Pasientsentrert tilnærming versus biopsykososial tilnærming 

Creed [43] har sett på likheter og forskjeller mellom en pasientsentrert tilnærming og en 

biopsykososial tilnærming i relasjonen mellom helsepersonell og pasient. Tilnærmingene 

overlapper hverandre, men ikke nødvendigvis: Helsepersonell kan ha en pasientsentrert 

tilnærming i dialog med pasienten, uten å bygge på en biopsykososial forståelse av helse. 

Helsepersonell kan også ha en biopsykososial forståelse av helse, uten å forholde seg til 

pasienten på en pasientsentrert måte. Det som er felles for begge tilnærminger er at man 

utvider forståelsen av sykdom og ser etter mer enn objektive anatomiske, fysiologiske og 

biokjemiske tilstander (disease-perspektivet). Man søker i tillegg en forståelse av hvordan 

sykdomsopplevelsen (illness-perspektivet) påvirker livet til pasienten og hvordan livet hans / 

hennes påvirker sykdommen [43].  Et biopsykososialt perspektiv er en av flere dimensjoner 

som kan definere en pasientsentrert tilnærming, og kan ikke i seg selv definere pasientsentrert 

tilnærming. Andre dimensjoner som trengs i tillegg, for å definere en pasientsentrert 

tilnærming, er blant annet en makt- og ansvarsfordeling mellom helsepersonell og pasient, og 

en etterspørsel etter pasientens behov og prioriteringer (ibid). 

Multimodale intervensjoner som er rettet mot varierte helserelaterte domener, som tidligere 

vist i figur 1, kan illustrere at helsepersonell har en faglig interesse av å skaffe seg innsikt i 

mange faktorer som påvirker eller blir påvirket av den enkeltes funksjon. Det kan medføre en 

kommunikasjon fra helsepersonell sin side som etterspør individuelle og kontekstuelle 

faktorer i den enkeltes unike situasjon. Videre kan helsepersonell, i en biopsykososial 
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forståelse, deretter tilby rehabiliteringstiltak som er individuelt tilpasset. Det kan, for å være 

konkret, være ergonomi-veiledning i hundedusjing, for hundeeieren med LBP, og ergonomi-

veiledning i palleflytting, for lagerarbeideren med ankyloserende spondylitt. Disse tiltakene er 

altså ikke nødvendigvis pasientsentrerte, i følge Creed [43], hvis det ikke har kommet fram at 

nettopp dusjing av hund eller forflytning av paller er relevante og prioriterte mål for den 

aktuelle pasienten i det konkrete rehabiliteringssamarbeidet.  

2.2.4 Rehabiliteringsteam 

Tverrfaglige rehabiliteringstjenester varierer i innhold og organisering [44]. Et fellestrekk er 

at pasienten kan dra nytte av flere faggruppers kompetanse og forholde seg til definerte 

problemstillinger gjennom sammensatte tiltakskombinasjoner [3, 17]. Eksempler på innhold 

er fysisk trening, pasientopplæring, stressmestring, smertemestring, ortoser og tekniske 

hjelpemidler, arbeidsrettet veiledning eller tilrettelegging. Eksempler på faggrupper er 

sykepleier, leger med forskjellige spesialiteter, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og 

psykolog. Rehabilitering kan være organisert i primærhelsetjenesten eller spesialisttjenesten, 

eller i et samarbeid mellom flere av nivåene, som hjemmebasert, døgnbasert eller poliklinisk 

tjeneste [4, 17, 31, 44] 

Involvering av flere faggrupper øker kravene til koordinering av rehabiliteringsprosessen. I 

det teoretiske grunnlaget for optimal tverrfaglig rehabilitering, er pasienten en likeverdig 

aktør i identifisering av behov og retning i rehabiliteringsprosessen [3, 17]. Pasienten deltar 

aktivt som en del av teamet, og er ikke en passiv mottaker [7]. Et godt teamsamarbeid er 

karakterisert av at alle samarbeider på en strukturert måte for å nå avtalte rehabiliteringsmål 

som det er gjensidig enighet om. Videre bør det foreligge relevante og tilstrekkelige 

kunnskaper og ferdigheter hos alle involverte om det som trengs fra hver aktørs side for å nå 

målene. Det bør utvikles en felles forståelse for hvordan målene kan nås, og mål og tiltak bør 

evalueres og eventuelt justeres underveis [3, 17]. Denne måten å organisere teamarbeidet på, 

med etablering og bruk av mål som en kjernevirksomhet, er sterkt anbefalt i 

rehabiliteringsmiljøer [3, 4, 8, 9, 17].  

Rehabiliteringsprosesser kan variere mye fra sted til sted når det gjelder valg av 

arbeidsmetoder, type kartleggingsinstrumenter og innhold og dosering av rehabiliteringstiltak, 

i tillegg til variasjoner i strukturell organisering og valg av utfallsmål. I beskrivelser av 

rehabiliteringsstudier, kan det ofte mangle nødvendige detaljer om innholdet i ikke-
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farmakologiske, komplekse intervensjoner og konteksten det foregår i. Dette gjør det 

vanskelig å sammenligne rehabiliteringstilbud på tvers av land og forskjellige 

helsetjenestenivåer [44]. For å imøtekomme disse utfordringene har Klokkerud og 

medarbeidere (ibid) utviklet et Rammeverk for rehabilitering. Det inneholder en oversikt over 

elementer som bygger opp et rehabiliteringstilbud når det gjelder basisinnholdet i 

rehabiliteringsintervensjoner og konteksten det foregår i. Rammeverket omfatter 22 elementer 

sortert under nasjonal kontekst, struktur, prosess og utfall, se figur 3.  

I rammeverket inkluderes elementer som berører pasientspesifikke målprosesser, nemlig 

pasientinvolvering som et strukturelement, mål og målsetting som et prosesselement og 

måloppnåelse som utfallselement [44].  I oppgaven ble Rammeverk for rehabilitering brukt 

som et utgangspunkt for å bygge opp skjemaet for bakgrunnsinformasjon om inkluderte 

artikler i den systematiske oversikten.  

 

 

Figur 3. Rammeverk for rehabilitering, presentert hos Klokkerud og medarbeidere ([44], side 408) som STAR-

ETIC Framework. STAR-ETIC: The Scandinavian Team Arthritis Register-European Team Initiative for Care 

Research. Norsk versjon, gjengitt med tillatelse.  
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2.3 Mål og målprosesser 

Mål og målprosesser er omtalt som hjørnestein og kjernevirksomhet i rehabiliteringsprosesser 

[8, 9, 45-48]. Hovedbegrunnelser for bruk av mål i rehabilitering er økt pasientinvolvering og 

økt autonomi, bedret teamarbeid, bedret motivasjon, innsats og resultater, økte ferdigheter og 

oppfyllelse av krav fra lover, kontrakter eller finansieringsavtaler [9, 49].  

Samtidig beskrives målsettingsfeltet som uoversiktlig når det gjelder teoretisk forankring og 

konkret bruk i klinisk praksis. Flertydig bruk av begreper og mangelfulle definisjoner er 

påpekt, sammen med sprikende teorigrunnlag og forståelse av hvilken hensikt, rolle og 

potensiell effekt som blir tillagt mål i en rehabiliteringsprosess [8, 9, 45, 47, 50-52]. Hvilke 

komponenter som inngår i målprosesser er varierende, og i følge Scobbie og medarbeidere er 

klinisk praksis i flere tilfeller basert på sunn fornuft heller enn en tydelig teoriforankring 

omkring målprosesser [47]. 

I arbeidet med oppgaven var det relevant å bruke en definisjon av rehabiliteringsmål som 

kunne ivareta en variert praksis i utforming av mål, enten det praktiseres som delt 

beslutningstaking i relasjonen mellom pasient og helsepersonell eller ikke, se punkt 2.3.1. 

Likeså var det nødvendig med en definisjon av målprosesser som kunne ivareta en variert 

praksis i bruk av mål underveis, enten målene brukes ved oppstart eller lenger ut i 

rehabiliteringsforløpet, med eller uten spesifikke metoder eller instrumenter, med stor eller 

liten innflytelse på rehabiliteringsinnholdet for øvrig, se punkt 2.3.2.  

2.3.1 Rehabiliteringsmål 

I en rehabiliteringskontekst er mål definert som et framtidig ønsket eller forventet resultat av 

et gitt sett av rehabiliteringsintervensjoner [8], side 291. Et rehabiliteringsmål er følgelig den 

situasjonen eller tilstanden som pasient og / eller helsepersonell retter oppmerksomhet og 

innsats mot for å oppnå. I definisjonen er mål angitt som en beregnet eller ventet konsekvens 

av rehabiliteringsintervensjonene, og skal altså ikke forstås som en beskrivelse av 

rehabiliteringstiltakene per se [8].  

Mål peker ofte på en endring fram i tid, fra nåværende situasjon eller tilstand. I noen tilfeller 

kan mål heller peke på en opprettholdelse av nåværende situasjon eller tilstand, for eksempel 

ved risiko for forverring av helsetilstanden [8]. 
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I definisjonen av rehabiliteringsmål er det ikke spesifisert hvordan målene blir til og heller 

ikke hvem som styrer etablering av innhold og form på målformuleringene. Definisjonen 

dekker dermed den store variasjonen i teoretisk forankring og klinisk bruk, som beskrevet 

over. 

I oppgaven var det relevant å undersøke om pasientsentrert praksis og delt beslutningstaking 

mellom pasient og helsepersonell kom til uttrykk i måten rehabiliteringsmål ble etablert på. 

For å undersøke hvem som påvirket innholdet i rehabiliteringsmålene ble det derfor skilt 

mellom organisatoriske mål, forhåndsdefinerte mål, forhandlingsbaserte mål og pasientens 

egendefinerte mål, til tross for at det i litteraturen er beskrevet glidende overganger og høy 

grad av overlapp mellom disse formene for mål.  

Organisatoriske mål 

Organisatoriske rehabiliteringsmål er definert av instanser utenfor selve rehabiliteringsstedet. 

Det kan være oppdrag eller føringer fra myndigheter eller finansieringsinstanser. Det kan 

gjelde ytre, strukturelle krav til pasientinvolvering eller angi en førende overskrift for 

innholdet i eventuelle individuelle rehabiliteringsmål [9, 46, 53]. I Norge kan det for 

eksempel gjelde rehabiliteringsinstitusjoner som forplikter seg til kontraktfestede 

rehabiliteringsformål som «Raskere tilbake» med overordnet mål om å støtte sykmeldte raskt 

tilbake i arbeid [54]. 

Forhåndsdefinerte mål 

Forhåndsdefinerte rehabiliteringsmål er definert av helsepersonell på det aktuelle 

rehabiliteringsstedet, uten påvirkning fra den enkelte pasienten. Forhåndsdefinerte mål er de 

samme for alle som benytter seg av rehabiliteringstilbudet og angir hva helsepersonell har 

definert som ønskede eller forventede resultater [9]. 

Forhandlingsbaserte mål 

Forhandlingsbaserte rehabiliteringsmål utvikles og avtales i dialogen mellom pasient og 

helsepersonell, gitt betingelsene i den konkrete rehabiliteringskonteksten rundt deres 

samarbeid [8]. Målene er et resultat av delt beslutningstaking og pasient og helsepersonell er 

gjensidig enige om dem [1, 8, 9, 50, 53]. Rehabiliteringsmål som er foreslått og dominert av 
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påvirkning fra helsepersonell, kan oppfattes som forhandlingsbaserte mål hvis det kommer 

tydelig fram at pasienten aktivt har gitt sin tilslutning til målet, eller at det foreslåtte målet kan 

bli justert ut fra pasientens ønsker og tanker [1, 50]. 

Pasientens egendefinerte mål 

Pasientens egendefinerte rehabiliteringsmål er mål som pasienten utformer selv, uavhengig av 

relasjonen til helsepersonell [1, 50]. Det er en glidende overgang tilbake til 

forhandlingsbaserte mål, ved at noen mål som pasienten selv identifiserer kan være utslag av 

innspill og forslag fra helsepersonell i en delt beslutningstaking [1, 50].  

I figur 4 fremstilles det hvordan ulike former for rehabiliteringsmål er forstått i denne 

oppgaven, sammenlignet med hverandre og med grad av pasientmedvirkning.  

 

Figur 4. Ulike former for rehabiliteringsmål og grad av pasientmedvirkning.  

Pasientspesifikke rehabiliteringsmål 

Pasientspesifikke rehabiliteringsmål er mål som pasienten utformer selv eller mål som er 

forhandlet fram i en likeverdig relasjon mellom pasient og helsepersonell [18, 55]. Begrepet 

pasientspesifikke rehabiliteringsmål dekker altså, slik det er forstått i oppgaven, både 

pasientens egendefinerte mål og forhandlingsbaserte mål som følge av delt beslutningstaking, 

(se figur 4). Pasientspesifikke rehabiliteringsmål er ikke pålagt eller påtvunget pasienten, men 
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beskriver ønskene til hver enkelt angående mulige rehabiliteringsresultater i samarbeidet med 

helsepersonell. Pasientspesifikke rehabiliteringsmål reflekterer hva som er den enkeltes 

oppfatning av relevant og ønskelig endring eller opprettholdelse av funksjon i sin situasjon, 

sitt miljø, innenfor et gitt tidsrom, i den aktuelle rehabiliteringskonteksten [18].  

2.3.2 Målprosesser 

Som nevnt i kapittel 1.5 er målprosesser forstått som et samarbeid mellom pasient og 

helsepersonell i en prosess i flere faser, fra å etablere dialogen og motivere til målrettet 

innsats, identifisere, konkretisere og formulere ønskede og mulige pasientspesifikke 

rehabiliteringsmål, planlegge og gjennomføre rehabiliteringstiltak for å nå målene, og 

evaluere måloppnåelse. Dette er i tråd med et veiledende rammeverk for målprosesser i 

tverrfaglig rehabiliteringspraksis som heter Goal Setting and Action Planning Practice 

Framework [1, 56], her kalt Veiledende rammeverk for målprosesser. I rammeverket har 

Scobbie og medarbeidere operasjonalisert sammensatte målprosesser til fire 

hovedkomponenter: En innledende målprosessfase, en spesifikk målsettingsfase, en målstyrt 

planleggings- og gjennomføringsfase og en fase for evaluering av måloppnåelse. Fasene 

inngår i en ikke-lineær målprosess og en gjentakende delt beslutningstaking mellom pasient 

og helsepersonell [1]. Rammeverket ble utviklet på bakgrunn av psykologiske teorier som har 

vist seg å ha empirisk støtte i kliniske studier som angår mestringsprogrammer og 

målprosesser innen rehabilitering. Teoriene er Social Cognitive Theory (Bandura), Goal 

Setting Theory (Locke and Latham) og Health Action Process Approach (Schwarzer) [47]. I 

teoriene som Veiledende rammeverk for målprosesser bygger på, rettes oppmerksomheten 

mot psykologiske nøkkelfaktorer som styrker en målprosess og en ønsket atferdsendring, se 

tabell 1.  

  



20 

 

Tabell 1. Fasene i veiledende rammeverk for målprosesser, med psykologiske nøkkelfaktorer som styrker 

målprosesser og ønsket atferdsendring [1, 47], min gjengivelse. Fasene forventes å følge en sirkulær prosess 

(fremkommer ikke i tabellen).  

Innledende 

målprosessfase 

Pasient og helsepersonell samtaler eller forhandlinger. De vurderer nå-situasjonen og 

utveksler informasjon om egne synspunkt. De forhandler om aktuelle målområder for 

innsatsen. De samarbeider for å styrke pasientens motivasjon, mestringstro og 

resultatforventninger.  

Spesifikk 

målsettingsfase 

Pasient og helsepersonell blir enige om konkrete pasientspesifikke rehabiliteringsmål 

som reflekterer målområdene fra innledende fase. De kommer fram til egnede 

målformuleringer med tilpasset ambisjonsnivå.  

Målstyrt 

planleggings- og 

gjennomføringsfase 

Pasient og helsepersonell utarbeider detaljerte handlingsplaner (hva skal gjøres når) 

og mestringsplaner (håndtering av risikosituasjoner).  Planene rettes mot oppnåelse av 

definerte mål og dekker en eventuell avstand mellom intensjon om endring og 

konkret praksis. De samarbeider for å opprettholde pasientens resultatforventninger. 

Planene gjennomføres. Støttende tilbakemelding gis underveis, slik at pasientens tro 

på egen gjennomføringsevne opprettholdes. De samarbeider for å styrke pasientens 

tro på at tiltakene leder til måloppnåelse.  

Fase for evaluering 

av måloppnåelse 

Pasient og helsepersonell evaluerer utførelse og progresjon opp mot pasientspesifikke 

rehabiliteringsmål og handlings- og mestringsplaner. De avtaler og utfører 

nødvendige justeringer. De evaluerer definerte rehabiliteringsmål.  

2.3.3 Tilnærminger og strategier i målprosesser 

Innhold i rehabiliteringsmål 

I en biopsykososial rehabiliteringskontekst kan pasientspesifikke rehabiliteringsmål angå alle 

dimensjoner av funksjon i henhold til ICF; sosial deltagelse, aktivitetsutførelse, 

kroppsfunksjon, kroppsstrukturer, omgivelsesfaktorer, helserelatert velvære eller andre 

personlige faktorer. Innholdet i målene avhenger av den enkelte pasientens behov som igjen 

påvirker og er påvirket av personens helsetilstand, personlige faktorer og sosiale og fysiske 

omgivelsesfaktorer [8, 49]. Variasjonen i hva pasientspesifikke mål kan handle om har ført til 

ulike innholds-karakteriserende begreper, blant annet atferdsmål, følelsesmessige mål, 

erfaringsbaserte mål, læringsorienterte mål og prestasjonsorienterte mål [1, 8, 49, 53, 57, 

58]. Livsmål er et overordnet begrep som beskriver tilstander eller situasjoner som pasienten 
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har et spesielt driv og tydelig motivasjon for å oppnå [59]. Livsmål kan innebære alt fra 

personens overordnede prioriteringer og planer for livet, til en konkret bevissthet om 

oppgaver i det daglige for å nå det man håper og drømmer om [8, 59].  

Revurdering og tilpasning av egne livsmål eller andre prioriterte mål inngår i flere 

beskrivende studier om tilpasningsprosesser ved MUSSP og annen langvarig sykdom, for 

eksempel om akseptering av en nå-situasjon eller om reaksjoner når definerte mål må endres, 

justeres ned eller legges vekk [60, 61]. Dette er tilpasningsprosesser som berører 

samhandlingen mellom pasient og helsepersonell i alle deler av målprosessen. 

Anbefalte karaktertrekk ved skriftlige mål 

Goal-setting theory er en teoretisk retning som inneholder forslag til utforming av mål i 

settinger som trenger spesifiserte, målbare rehabiliteringsmål [58]. Noen forfattere bruker 

akronymet SMART for å oppsummere gode karaktertrekk ved mål som appellerer til innsats 

og er egnet til å måle endring [46, 57]. Det finnes mange varianter av hva bokstavene 

SMART står for [8], men anbefalingen om å utforme skriftlige mål som er spesifikke, 

målbare, oppnåelige, relevante og tidsavgrensede, er mye brukt [46]. Meningsinnholdet i 

bokstaven A i SMART er dog omdiskutert i rehabiliteringslitteraturen. Diskusjonen angår om 

det er best at et rehabiliteringsmål er oppnåelig (achievable) eller ambisiøst (ambitious) [46]. 

Noen anbefaler at langsiktige mål reflekterer pasientens ambisjoner og håp, mens 

mellomliggende eller kortsiktige mål kan handle om oppnåelige endringer, - delmål på veien 

mot endringer som er mer ambisiøse eller usikre [8, 46]. Innholdet i langsiktige mål berører i 

blant livsmål som er overordnede og tett knyttet til pasientens verdier og prioriteringer, mens 

kortsiktige mål oftere handler om observerbar aktivitet eller deltakelse når det stilles krav til 

spesifikke og målbare mål [46, 57].  

I noen rehabiliteringssettinger kan det være egnet å inkludere mål som spenner fra abstrakte 

visjoner eller overordnede ambisjoner til konkrete, handlingspregede mål. I andre settinger er 

det mer hensiktsmessige å forhandle fram mål som angår observerbar adferd eller på annen 

måte er målbar [57]. I så fall kan SMART-teknikken overføres til målområder som angår 

indre opplevelser også (for eksempel symptomopplevelse, stemningsleie eller helserelatert 

livskvalitet), fordi det oftest finnes noen ytre observerbare handlingsaspekter som gjenspeiler 

den indre opplevelsen. Et eksempel kan være å ta symptomlindrende medikamenter sjeldnere 

fordi smerteopplevelsen er redusert eller å sove mindre eller gjenoppta arbeid fordi 
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stemningsleiet er bedret [57, 62]. Anbefalte karaktertrekk ved skriftlige mål berører særlig 

den spesifikke målsettingsfasen i målprosessen, sammen med en målstyrt planleggingsfase 

med utvikling av rehabiliteringsplaner som eventuelt beskriver mellomliggende og kortsiktige 

delmål.   

Pasientspesifikke instrumenter 

I noen rehabiliteringsforløp ved MUSSP brukes konkrete instrumenter for å utforme og 

evaluere pasientspesifikke mål, men igjen ses en stor variasjon i valg av metode [8, 55, 63-

65]. Pasientspesifikke instrumenter innebærer at pasienten aktivt bringer fram og evaluerer 

sine egne unike funksjonsproblemer gjennom et intervju eller spørreskjema med såkalte åpne 

emner, til forskjell fra selvrapporteringsinstrumenter med forhåndsdefinerte, standardiserte 

emner (fikserte svarkategorier) [63]. Dette for å ivareta den heterogene pasientgruppa, med 

store variasjoner i preferanser og grad av opplevde sykdomsrelaterte hverdagskonsekvenser 

[9, 65]. Pasientspesifikke instrumenter eller såkalte hybrider (instrumenter med 

pasientspesifikke delkomponenter) kan anvendes i innledende faser, den spesifikke 

målsettingsfasen og for evaluering av måloppnåelse, og de kan bidra til å styrke målprosessen 

og gjøre den mest mulig skreddersydd for den enkelte pasient [55]. Eksempler på 

pasientspesifikke instrumenter som er relevante for målgruppa i denne oppgaven er Canadian 

Occupational Performance Measure (COPM), Patient Specific Functional Scale (PSFS), 

Patient Generated Index of quality of life, Patient-Specific Complaints, McMaster Toronto 

Arthritis Questionnaire, og Patient Global Priority Questionnaire [55, 63].  

I tidligere studier er det påpekt at både helsepersonell og pasienter har oppgitt standardiserte 

metoder, som COPM eller PSFS, som et middel til økt pasientmedvirkning og en hjelp til å 

håndtere usikkerhet om hva målprosesser er og hvordan mål kan utvikles [49, 55]. 

Instrumentene kan være et egnet middel gjennom en eller flere av fasene i målprosessen, ved 

å bidra til identifisering, skåring og evaluering av pasientspesifikke mål [55]. SMART-

anbefalingene er utviklet med samme hensikt: å være til hjelp når man ønsker å ta 

utgangspunkt i pasienters behov og prioriteringer og overføre dette til målbare, tydelige mål 

[66].  

Eksempler på andre tilnærminger i innledende fase eller målsettingsfasen er intervjumetoder 

eller sjekklister (ikke måleinstrumenter) som Goal forum intervention, 5-step process for 
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writing functional goals og Patient Participation System [67]. Teknikker fra motiverende 

intervju er også brukt som en måte å utvikle og følge opp mål på [53, 68].  

2.3.4 Effekt av målprosesser 

I en systematisk oversikt fra 2006 [51] konkluderer forfatterne med at evidensgrunnlaget for 

målprosessers effekt på utfallsmål er inkonsistent. Dette er dels begrunnet i de inkluderte 

studienes metodiske kvalitet, men også studienes varierende praksis rundt målprosesser. 

Forfatterne peker på en lav evidens for målprosessers effekt på grad av behandlingstilslutning 

og sterk evidens for at spesifikke, utfordrende mål kan forbedre prestasjonen i noen 

rehabiliteringssettinger. I studien var det en blandet populasjonsgruppe (nevrologi, psykiatri, 

MUSSP, hjerte-/kar-sykdom, lungesykdom, ernæringssykdommer og endokrine sykdommer).  

I nyere systematiske oversikter på mål og målprosesser er inkluderte populasjonsgrupper 

personer som har hjerneslag og hodeskade [49, 67, 69] eller ulike problemstillinger innen 

geriatri [48]. Temaer i oversiktene er metoder for målprosesser [67], opplevde hindringer i 

klientsentrerte målprosesser [49, 69] og effekt på utvalgte utfallsmål [49, 69]. Forfatterne 

kunne ikke trekke noen sterke konklusjoner om målprosessers effekt. I en av oversiktene 

konkluderte forfatterne med at pasientinvolvering i målprosesser ikke er vanlig i praksis, til 

tross for anbefalinger om stor vekt på pasientinvolvering. Målprosessene viste seg å være mer 

styrt av helsepersonell eller organisatoriske forhold enn av enkeltpersonene som benyttet seg 

av rehabiliteringstilbudene [49]. Tilsvarende oversikter innen MUSSP er ikke funnet.  

Med dette som bakgrunn var det aktuelt å utvikle en systematisk oversiktsartikkel for å bidra 

til oppdatert, oppsummert kunnskap om hva som er beskrevet om praktisering av mål og 

målprosesser i effekt- eller endringsstudier som angår muskel-/skjelettrehabilitering.  
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3 Presisering av underspørsmålene til 

forskningsspørsmålet 

I teori om mål og rehabilitering er samarbeidet mellom pasient og helsepersonell vektlagt 

gjennom hele målprosessen. I analysen av inkluderte artikler var det sentralt å få fram 

hvordan pasientens deltakelse i målprosessen kom fram: om det var en beslutningsprosess 

som både pasient og helsepersonell påvirket, med utgangspunkt i pasientspesifikke mål, eller 

om det var en prosess som var dominert av helsepersonells beslutninger og forhåndsdefinerte 

mål, eventuelt organisatoriske mål.    

Innholdsanalysen ble basert på eksisterende teori i form av Veiledende rammeverk for 

målprosesser (1) og operasjonaliseringen av kompliserte målprosesser i tverrfaglig 

rehabiliteringspraksis i fire faser.  

Utgangspunktet i forskningsspørsmålet var det samme (som beskrevet i kapittel 1.4): Hva er 

beskrevet om mål og målprosesser i randomiserte kontrollerte studier som evaluerer 

effekt av tverrfaglig rehabilitering rettet mot voksne med langvarige sykdommer, plager 

eller skader i muskel- og skjelettsystemet? 

Underspørsmålene til forskningsspørsmålet ble noe mer spisset for å bygge opp en analyse 

som var spesielt oppmerksom på om pasientens deltakelse i målprosessene var beskrevet.  

Hva er beskrevet i artiklene om pasientspesifikke mål og målprosesser? 

1. Ble pasienter spurt innledningsvis om sine mål med rehabiliteringsforløpet eller sine 

forventinger til rehabiliteringsresultatet?  

2. Hvordan ble målene i så fall utformet og hvem var med på å utforme dem?  

3. Ble det brukt spesifikke metoder for å identifisere og sette pasientspesifikke mål? 

4. Hvordan ble pasientspesifikke mål brukt videre i rehabiliteringsforløpet, i planlegging 

og gjennomføring av tiltak? 

5. Ble pasientspesifikke rehabiliteringsmål inkludert som utfallsmål? Eller ble evaluering 

av pasientspesifikke mål og måloppnåelse evaluert på annen måte? 
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4 Metode 

I masterprosjektet og det større CHARM-prosjektet (med inklusjon av flere typer studiedesign 

enn randomiserte kontrollerte studier) var det første delmålet felles:   

 Å identifisere alle tilgjengelige, publiserte, vitenskapelige artikler som med 

kvantitative studiedesign har evaluert effekt eller endring som følge av tverrfaglig 

rehabilitering, og som for øvrig oppfyller definerte inklusjonskriterier. 

I masterprosjektet var det neste delmålet:  

 Å utvikle et analyseverktøy for å samle og syntetisere utvalget av det tekstbaserte 

innholdet i inkluderte artikler. Prøve ut analyseverktøyet på et avgrenset antall artikler 

(det vil si: trekke ut de randomiserte kontrollerte studiene fra CHARM-prosjektet).   

Etiske hensyn 

Prosjektet omhandlet ikke intervensjoner på mennesker, men forholdt seg til 

helseopplysninger som allerede var innsamlet. Dette ble vurdert som et 

kvalitetssikringsprosjekt, uten meldeplikt til Regional Etisk Komite eller Personvernombudet.  

4.1 Systematisk oversikt 

Systematisk oversikt ble valgt som metode for å få til en fremgangsmåte som sikret et bredt, 

systematisk og eksplisitt litteratursøk og en systematisk og pålitelig sammenstilling og 

vurdering av det tekstbaserte innholdet [70, 71]. Hensikten, i tråd med forskningsspørsmålet, 

var altså å samle og syntetisere utvalgte deler av det tekstbaserte innholdet i de inkluderte 

studiene. Det var ikke en del av formålet å foreta statistiske analyser av det tallbaserte 

datamaterialet. Dette er en viktig avklaring, siden mange systematiske oversikter som 

inkluderer randomiserte kontrollerte studier nettopp evaluerer effekten, gjerne basert på 

metaanalyser [72].  

4.1.1 Søkestrategi 

Søkestrategien ble utviklet i samarbeidsgruppa i CHARM- prosjektet, etter innledningsvise 

usystematiske søk i PubMed og søk i MEDLINE og EMBASE etter systematiske oversikter 
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om målsetting og rehabilitering. Det endelige systematiske litteratursøket ble styrt og 

avgrenset av tre søkekategorier, se figur 5. Søkekategoriene ble kombinert med AND slik at 

alle kategoriene måtte oppfylles for å få treff. 

 

Figur 5. Litteratursøkets oppbygning: tre søkekategorier kombinert med AND. 

 

Mål og målprosesser var ikke med som en egen søkekategori. Dette fordi første steg var å 

identifisere relevante studier som så etter kausale sammenhenger og evaluerte endringer eller 

effekt som følge av tverrfaglig rehabilitering. Neste steg var å undersøke hvordan eller i 

hvilken grad pasientspesifikke målprosesser var brukt eller ikke brukt i studiene, samlet sett. 

Det var derfor hensiktsmessig med et litteratursøk som kunne identifisere både studier som 

involverte og studier som ikke involverte pasientspesifikke målprosesser.  

Innen hver kategori var søket bygget opp med ulike undergrupper og synonymer, kombinert 

med OR. Dette ble gjort av en bibliotekar med bred erfaring og innsikt i elektroniske 

litteratursøk, som tilpasset søkeprofilene med relevante søkeord og indekstermer for hver av 

de aktuelle databasene. I tillegg ble søket avgrenset av type studiedesign og språk (se under). 

Artikler fra de siste femten årene, det vil si fra 1997 og framover, ble inkludert. Denne 

tidsperioden, ut fra gruppemedlemmenes ekspertise, ble vurdert til å fange opp tidlig og sen 

rehabiliteringsforståelse. 
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Følgende databaser ble søkt i: Cochrane CENTRAL Register of Controlled Trials, 

MEDLINE, EMBASE, AMED, PsycINFO og CINAHL. Det systematiske litteratursøket ble 

avsluttet 21.januar 2013. Se vedlegg 1 for alle søkestrategiene. 

4.1.2 Kriterier for inklusjon og eksklusjon 

Ved oppstart var søket satt opp til å inkludere artikler på nordiske språk, engelsk, tysk og 

fransk. Utover i prosjektet ble språkavgrensning strammet inn ved at tysk og fransk ble 

ekskludert.  

Søkestrategien tok høyde for det større CHARM-prosjektet og inkluderte dermed flere 

studiedesign utover randomiserte kontrollerte studier, nemlig kvasirandomiserte kontrollerte 

studier, avbrutte tidsserieanalyser, kohortundersøkelser, kasus-kontroll studier og før- og 

etter-studier [73]. Pilot-studier med tilsvarende studiedesign ble også inkludert, for å gjøre 

påfølgende søk etter studiene de piloterte. Oversiktsartikler ble inkludert, for håndsøk av 

deres referanselister. Artikler som kun så på prediktorer for rehabiliteringseffekt og ikke selve 

effekten av rehabiliteringstilbudet, ble ekskludert. Artikler som kun så på kost-nytte ble også 

ekskludert, men det ble sjekket om effektstudiene / endringsstudiene som disse artiklene tok 

utgangspunkt i var inkludert andre steder i litteratursøket eller om det var relevant å søke dem 

opp som tilleggsstrategi. Studiedesign som ble ekskludert var kvalitative studier, 

metodeartikler, artikler som vurderte målsettingsinstrumenters psykometriske egenskaper og 

andre teoretiske, ikke-eksperimentelle studier. 

Øvrige kriterier for inklusjon og eksklusjon var like for masteroppgaven og CHARM-

prosjektet og er presentert i tabell 2. 
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Tabell 2. Kriterier for inklusjon og eksklusjon av artikler som ble identifisert av litteratursøket 

 Inklusjon Eksklusjon 

P
o

p
u

la
sjo

n
 

Voksne (fra og med 18 år, uten øvre aldersgrense ) Personer under 18 år.  

Som har sykdommer, plager eller skader i muskel- og 

skjelettsystemet (MUSSP), her spesifisert til 

diagnosegruppene nedenfor, med varighet over 3 måneder. 

Sykdomsvarighet under tre måneder.*.  

Personer utenfor en sykdomsbegrunnet populasjon, som 

studenter, sportsutøvere, studiedeltagere fra en generell 
befolkning.  

Diagnosegrupper**:  

inflammatoriske leddsykdommer, systemiske 
bindevevssykdommer, artrose, osteoporose (uten ferske 

brudd), fibromyalgi, langvarige uspesifiserte smerter fra 

nakke, skulder eller korsrygg (uten spesifiserte skader eller 
traumer).  

Akutte hendelser eller behandling / opptrening etter akutte 

hendelser i muskel-skjelettsystemet, som brudd, amputasjoner, 
annen kirurgi (pre- og post-operativ rehabilitering, inkludert 

proteseoperasjoner eller annen artroplastikk, pasienter som er 

klarert for ryggavstivning eller annen ryggkirurgi for eksempel 
på grunn av nerverotaffeksjon).  

Smertetilstander i bevegelsesapparatet med en spesifikk årsak, 

som tumor, fysisk yrkesskade, idrettsskade, annen spesifikk 
skade / traume, nakkeslengskade, «frozen shoulder», 

impingement syndrom, bekkenløsning eller ryggplager i løpet av 

eller etter graviditet, isjias*** (identifisert skiveprolaps eller 
spinal stenose).  

* Studier som ikke oppgir sykdomsvarighet men kun sykmeldingsvarighet blir ekskludert hvis sykedager i sammenheng er under 3 

måneder. Unntak som gir grunnlag for inklusjon er hvis det er snakk om tilbakevendende korsryggsmerter (uten opplysninger om 

tid siden første symptomdebut) og det kommer fram fra teksten at det over tid har medført mange perioder med sykefravær av 
kortere lengde.  

**Hvis blandede populasjoner: studier inkluderes hvis diagnosegrupper fra inkludert side omfatter minst 75 %  av utvalget eller 

hvis dataene fra hver diagnosegruppe kan behandles separat.  

*** Studier der alle inkluderte deltagere med korsryggsmerter har identifisert prolaps eller stenose ekskluderes. Studier som 

inkluderer pasienter som har korsryggsmerter med og uten utstråling / med og uten identifisert årsak gir unntak fra kravet om 75 % 
og inkluderes selv om pasienter med uspesifiserte korsryggsmerter ikke kan skilles fra pasienter med utstråling og identifisert årsak.  

In
te

r
v
e
n

sjo
n

 

Faggrupper: Tverrfaglig rehabilitering, her forstått som minst 

to ulike faggrupper involvert.  

Kun en faggruppe involvert.  

Rehabiliteringsintervensjon: Tverrfaglige intervensjoner rettet 

mot ikke-akutte, langvarige funksjonsnedsettelser (varighet 
over 3 måneder).  

Tverrfaglige intervensjoner med hensikt at pasienten skal 

oppnå eller vedlikeholde en optimal funksjon i sine 
omgivelser, eller å unngå ytterligere problem vedrørende 

kroppsfunksjon, aktivitet eller deltakelse: dette tolker vi til at 

rehabiliteringstilbudet bruker ordet rehabilitering om seg selv, 
i studiens tittel eller sammendrag. 

 

Intervensjonen(e) kan være rettet mot kroppsfunksjon, 
aktivitet og deltagelse, personlige faktorer og omgivelser.  

Tverrfaglige intervensjoner i akutt- eller subakuttfase.  

Studier som har avgrenset rehabiliteringstiltakene til kun fysisk 
trening.  

 

Studier som har avgrenset tiltakene til kun pasientopplæring, 
uten tilknytning til andre rehabiliteringstiltak.  

 

Studier som ikke bruker ordet rehabilitering om seg selv i tittel 
eller sammendrag.  

 

Kontekst: Rehabiliteringen kan være organisert som 

poliklinikk, dag- eller døgntilbud, på sykehus, institusjon, 

andre lokaliteter eller hjemme. Den kan være privat eller 
offentlig finansiert. Individuelt eller gruppebasert og av ulik 

varighet.  

Akuttavdeling eller intensivavdeling på sykehus 

U
tfa

llsm
å
l 

Inklusjonen er åpen for alle typer utfallsmål.  
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4.1.3 Velge ut studier  

Hvert treff fra resultatsøket ble gjennomgått av to personer, uavhengig av hverandre. Siden 

det var mange treff, ble vurdering av relevans gjort av to lesepar. Det ene leseparet 

gjennomgikk halvparten av treffene, det andre paret gjennomgikk den andre halvparten. 

Vurderingen ble drøftet med en tredjeperson hvis det kom opp usikkerhet om studiers 

relevans for problemstillingen. Alle som var involverte i utvelgelsen tilhørte 

samarbeidsgruppa for CHARM-prosjektet.  

Gjennomgangen ble først gjort ut fra tittel og sammendrag. Det var et definert 

inklusjonskriterium på dette trinnet i prosessen, at ordet rehabilitering skulle være beskrevet i 

tittel eller sammendrag for hver studie. For øvrig gjaldt kriteriene beskrevet i tabell 2 på dette 

trinnet og i det neste trinnet som angikk vurdering av studiene i fulltekst.  

4.1.4  Vurdere metodisk kvalitet  

Vurdering av inkluderte studiers metodiske kvalitet er særlig viktig i systematiske oversikter 

om effekt av tiltak, for å vurdere hvor stor tillit vi kan ha til resultatene når det tallbaserte 

materialet blir analysert [72]. I denne oversikten var formålet et annet enn å vurdere effekt av 

tiltak. Å utforske hva som er beskrevet om bruk av målprosesser, har mest sammenheng med 

faktiske innholdskomponenter i rehabiliteringstilbudet, og hva forskerne og 

publiseringsstedene inkluderer i sin språklige dokumentasjon eller prioriterer å gi plass når 

dette skal beskrives. Den informasjonen er ikke så sterkt relatert til den enkelte studiens lave 

eller høye metodiske kvalitet. Sjekklister for å vurdere randomiseringsprosedyre, blinding, 

forskjeller i bakgrunnsvariabler, intervensjonsskjevhet, frafall og resultatenes statistiske 

signifikans eller feilmargin [70] ble derfor ikke benyttet på de inkluderte studiene i denne 

oversikten. Det som ble vurdert var dog hvorvidt studiene var hensiktsmessige for formålet, 

gjennom inklusjonskriteriene, studiedesignet og gjennomlesing av artiklene i sin helhet.  

4.2 Analysemetode 

4.2.1 Utvikle ekstraksjonsskjema for bakgrunnsinformasjon 

Rammeverk for rehabilitering (44) ble brukt som støtte for systematisk innhenting av 

karakteristiske trekk for alle inkluderte studier. Dataekstraksjonsskjemaet er presentert i 
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vedlegg 2. Det ble utviklet med utgangspunkt i STAR-ETIC sitt Rammeverk for 

rehabilitering [44], som nevnt tidligere i oppgaven og en artikkel der rammeverket er utdypet 

med flere eksempler [74]. Hensikten med analyseskjemaet for bakgrunnsinformasjon var å 

kunne forholde seg så ryddig som mulig til variasjonene mellom de ulike 

rehabiliteringstilbudene når det gjaldt struktur, organisering og rehabiliteringsinnhold. 

Elementene i rammeverket som berører målprosesser ble ikke inkludert i 

bakgrunnsinformasjonen, men flyttet over til hovedanalysen der de ble vurdert nærmere 

gjennom innholdsanalysen.  

4.2.2 Naturalistisk ståsted 

I valg av metode for tekstanalyse ble tekster i denne sammenhengen forstått som ord som er 

skrevet ned uten påvirkning av personen som skal analysere dem [75].  Artiklene som 

utgjorde datamaterialet var produsert i en naturlig setting og fremsto som en konkret realitet. 

De var skrevet i en gitt hensikt (forskningsformidling), innenfor betingelser som var definert 

av tidsskriftene de var publisert i. Forskningsspørsmålet spisset til underspørsmålet «Hva er 

beskrevet i artiklene om pasientspesifikke mål og målprosesser?» var utviklet med en 

beskrivende hensikt og hadde en forankring i naturalismen [76]. Fra et naturalistisk ståsted 

ville jeg observere innholdet i tekstene og se etter faktiske beskrivelser av hvilke elementer 

som inngår i den tverrfaglige rehabiliteringen som hadde blitt evaluert for effekt. 

Innholdsanalyse er en av metodene som er egnet for systematisk tekstanalyse fra et 

naturalistisk ståsted [77]. 

4.2.3 Integrerende syntese 

Det er en variasjon i definisjoner og begreper innen teori om rehabilitering og mål, men den 

begrepsvariasjonen oppfattet jeg ikke som så stor at det medførte grunn til utvikling av nye 

begreper eller ny teori angående målprosesser. Jeg anså pasientspesifikke mål og 

målprosesser som tilstrekkelig definerte fenomener med relativt sikre og tilstrekkelig 

spesifiserte nøkkelbegreper, slik at eksisterende teori kunne bidra med analysevariabler helt 

fra starten av i analyseprosessen. Nøkkelbegreper fra eksisterende teori om fenomenet kunne 

dermed forme kategoriene som ledet ekstraksjon og summering av tekstutdrag fra artiklene 

[78]. Forutsetningene var dermed til stede for en integrerende syntese (ibid).   
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4.2.4 Innholdsanalyse 

Innholdsanalyse som metode brukes med varierte tilnærminger [77, 79-81]. Det har medført 

ulik bruk av begrepet og ingen entydig definisjon. Flere forfattere ser nå på innholdsanalyse 

som en paraplybetegnelse for ulike tilnærminger langs et kontinuum fra kvantitativ 

innholdsanalyse til kvalitativ innholdsanalyse med flere subgrupper [77, 80]. Innholdsanalyse 

ble valgt som metode fordi den har til hensikt å analysere tekstdata på en trinnvis og regelstyrt 

måte, med bruk av kategorier som bærende fundamenter for analysen. Hensikten er å sikre at 

alt datamaterialet behandles systematisk og så likt som mulig, med samme perspektiv på det 

forskeren leser først som det forskeren leser sist [77, 80]. Innholdsanalyse gjør det mulig å 

begrense det samlede materialet til utvalgte deler som analysen kan fokusere på, eksempelvis 

systematisk utvalgte setninger eller avsnitt [76]. 

En primært kvantitativ tilnærming avgrenset til frekvenstelling og statistikk på kategoriers 

forekomst [78], ville ikke vært tilstrekkelig for formålet med denne studien. Det var mest 

aktuelt å bruke en kvalitativ innholdsanalyse som i tillegg utforsker språket som 

kommunikasjonsform i tekstene, med vekt på både ord, innhold og kontekst [77]. Syntesen i 

denne oversikten skulle være integrerende, i mer beskrivende enn fortolkende retning [78]. 

Teoridrevet innholdsanalyse som bruker deduktiv kategorianvendelse (forhåndsdefinerte 

kategorier) ble derfor valgt, fremfor en konvensjonell innholdsanalyse som har en induktiv 

kategoriutvikling (datanære kategorier) [77, 80].  

Teoridrevet innholdsanalyse er ofte brukt når eksisterende teori eller forskning om fenomenet 

er inkomplett eller kan dra fordel av videre beskrivelse [77]. I denne oversikten var ikke 

hensikten å teste eller utvide eksisterende teori. Metoden ble dermed brukt mer utradisjonelt 

her, ved at teori ble benyttet for å analysere hva som var kommunisert om innholdet i 

rehabiliteringspraksis.  

4.2.5 Utvikle analyseskjema for målprosesser 

Jeg utviklet et analyseskjema med fire hovedkategorier og tilhørende koderegler. 

Hovedkategoriene var en innledende målprosessfase, en spesifikk målsettingsfase, en målstyrt 

planleggings- og gjennomføringsfase og en fase for evaluering av måloppnåelse. Kodereglene 

beskrev kriterier for å vurdere identifiserte tekstutdrag i forhold til om de handlet om en eller 

flere faser i en pasientspesifikk målprosess. Hovedinnhold i kodereglene er inkludert i 
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analyseskjemaet. En detaljert gjennomgang av kodereglene er beskrevet i en tilhørende 

kodebok som ble utviklet. Analyseskjemaet er presentert i tabell 3. Kodeboka er presentert i 

vedlegg 3.  

Hovedkategoriene ble konstruert på grunnlag av Veiledende rammeverk for målprosesser [1, 

47], som beskrevet tidligere i oppgaven. De fire komponentene som kompliserte målprosesser 

er operasjonalisert til, var etter min vurdering tilstrekkelig detaljert beskrevet i rammeverket 

til at de kunne predikere forhåndsdefinerte kategorier i analyseskjemaet. Det var også en 

fordel at rammeverket var utviklet i settinger som tilsvarte kriteriene for inklusjon av artikler i 

denne oversikten, nemlig kliniske, tverrfaglige rehabiliteringskontekster rettet mot personer 

som har langvarige sykdommer eller plager [1, 56].  

Utprøving (av undertegnende) på tre inkluderte artikler viste at første versjon av skjemaet 

(ikke vist her) ga for stort, subjektivt tolkningsrom og problemer med å avgrense tekstene 

som helhet ned til grupper av utdrag eller avsnitt som kunne kodes. Teorigrunnlaget ble derfor 

utvidet med flere detaljer fra Veiledende rammeverk for målprosesser og supplert med teori 

om målprosesser som er hyppig referert i teoretisk rehabiliteringssammenheng [8, 9, 57]. I 

vurdering av det utvidede teorigrunnlaget søkte jeg etter begreper eller synonymer som 

gjentatte ganger ble brukt for å beskrive grunnleggende karaktertrekk eller sentralt innhold i 

en eller flere av fasene i målprosessen. Det genererte ni forhåndsbestemte nøkkelord som 

bestemte gjennomsøket av hver artikkel på leting etter relevante tekstutdrag. Nøkkelordene 

var goal, aim, expect, need, tailor, objective, target, plan og outcome. Dette sikret at aktuelle 

tekstutdrag ble søkt etter på en sammenlignbar måte (se kodeboka i vedlegg 3). Prosessen for 

å utvikle analyseskjemaet og tilpasse det til datamaterialet ble gjort for å oppnå mindre vekt 

på tekstenes latente innhold, mer vekt på det manifeste innholdet og høyere grad av lik 

analyse mellom hver av de inkluderte tekstene. Hensikten var å nærme seg en analysemetode 

som kunne tilsi at to personer skal kunne gjennomføre den på en samme måte og få samme 

resultat [80] [82]. Et eksempel på koding er vist i vedlegg 4.  

Det ble i tillegg gjort en vurdering av interkoder-reliabilitet [82] ved at en kollega med 

erfaring fra kvalitative data og innholdsanalyse gjennomførte innholdsanalysen på tre tilfeldig 

utvalgte artikler (14 % av det inkluderte datamaterialet). Hennes kodinger ble sammenlignet 

med kodingene gjennomført av personen som utviklet analyseskjema og kodebok 

(undertegnede). 
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Kodingen av materialet som helhet ble gjennomført av en person (undertegnede). 

Kodeprosessen startet med det manifeste innholdet i studiene, med markering av et 

forhåndsdefinert nøkkelord i hvert tilfelle hvor det oppsto og en definering av 

meningsbærende tekstutdrag som inneholdt minst ett nøkkelord. Det manifeste innholdet ble 

vurdert opp mot kodereglene. En konklusjon kunne trekkes for hvert utdrag hvis det ga 

tilstrekkelig informasjon om en eventuell fase i en målprosess og om pasienten var deltagende 

i beslutninger angående den fasen. Hvis en konklusjon ikke kunne trekkes direkte av det 

manifeste innholdet, ble vurderingen gjort ved en gjenkjenning av såkalte latente mønstre 

[82]. Mønstrene som den som kodet måtte se etter, handlet om detaljene i teori-innholdet i 

hver målprosessfase, som beskrevet i analyseskjemaet og kodeboka. Ett mønster angikk 

målprosessen fra innledning, spesifisering av mål, overføring av mål til planlegging og 

handling, målrettet evaluering av utførelse og evaluering av måloppnåelse. Et annet mønster 

angikk samarbeidet mellom pasient og helsepersonell, og en vurdering av om det kom fram 

fra teksten om begge parter var nevnt, om det så ut til at begge parter påvirket beslutninger 

om mål eller om det var en part som dominerte beslutningene mer enn den andre parten. Et 

tredje mønster angikk type rehabiliteringsmål som kunne være beskrevet; organisatorisk mål, 

forhåndsdefinert mål eller pasientspesifikt mål. I vedlegg 1 er det illustrert et eksempel på 

vurdering av identifiserte tekstutdrag, i henhold til analyseskjema og koderegler.  

I sammenstilling av data ble det benyttet grunnleggende, beskrivende statistikk.  
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Tabell 3.  Analyseskjema for vurdering av pasientspesifikke målprosesser, med nøkkelord og 

koderegler. Se egen kodebok for detaljer om kodereglene.  

År: Førsteforfatter:  Id-nr:   

Registrere 

forekomst 

av hvert 

nøkkelord  

 

 

Definere og 

vurdere utvalgte 

tekstutdrag 

Kategori Koderegler, inklusjon Nøkkelord 

*=trunkering 

KATEGORI  1 

 

Handler om: Pasienters 

mål, ønsker og 

forventninger  til 

resultatet av 

rehabiliteringen eller til 

hvilke områder 

rehabiliteringen skal 

rettes mot.  

Tekstutdrag om at pasientene 

uttaler seg eller blir spurt om egne 

mål med rehabilitering.  

 

Tekstutdrag om at pasientene 

uttaler seg eller blir spurt om sine 

ønsker og forventninger til 

resultatet av rehabiliteringen.  

 

Tekstutdrag om at pasientene 

uttaler seg eller blir spurt om sine 

ønsker og forventninger til 

innholdet i rehabiliteringen.  

 

 

Goal* 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definer 

analyseenheter 

(som inneholder 

minst ett 

nøkkelord) og 

vurder hver 

analyse-enhet i 

forhold til hver 

kategori, i 

henhold til 

kodeboka.  

Aim* 

 
 

Expect* 

 
 

Need* 

 
 

Tailor* 

 
 

Objective* 

 
 

Target* 

 

 

 

KATEGORI 2 

 

Handler om: En spesifikk 

målsettingsfase, eventuelt 

med navngitt metode 

eller instrument, som 

omsetter pasientens 

overordnede eller 

generelle målområder til 

spesifikke mål.  

Tekstutdrag om en spesifikk 

målsettingsfase som omsetter 

pasientens overordnede eller 

generelle målområder til 

spesifikke mål. 

 

Tekstutdrag som oppgir en 

navngitt målsettingsmetode eller 

et spesifikt målsettingsinstrument.  

Goal* 

Brukt som setting 

goals, agreed 

goals, goal setting 

og tilsvarende 

 

Eventuelt navn på 

spesifikke 

metoder eller 

instrumenter 

 

KATEGORI 3 

 

Handler om at: Pasient-

spesifikke mål påvirker 

planlegging og 

gjennomføring av tiltak  

Tekstutdrag om at 

pasientspesifikke mål påvirker 

innholdet i rehabiliteringsplaner, 

tiltaksplaner, behandlingsplaner, 

mestringsplaner, handlingsplaner 

og tilsvarende.  

Plan* 

Tell all forekomst 

av ordet. I neste 

steg: Inkludere 

plan* når det er 

brukt som action 

plan*, coping 

plan*, treatment 

plan*, 

rehabilitation 

plan* (og 

tilsvarende) 

 

KATEGORI 4 

 

Handler om at: 

Pasientspesifikk 

målprosess eller 

pasientspesifikke mål blir 

evaluert  

Tekstutdrag om at 

pasientspesifikke mål er inkludert 

i studiens endemål.  

 

Tekstutdrag om at utførelse og 

progresjon evalueres i forhold til 

pasientspesifikke mål.  

 

 

Outcome  

Antall nøkkelord totalt i denne artikkelen   
Tekstutdrag som er identifisert av et nøkkelord men som ikke omhandler kategorien nøkkelordet er knyttet til, skal bli inkludert 

hvis: 

 tekstutdraget tilsvarer en av de andre kategoriene 

 tekstutdraget handler om pasientspesifikke mål, men kan ikke plasseres i noen av kategoriene 
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5 Resultater 

5.1 Datamaterialet 

Litteratursøket ga, etter første ekskludering av dubletter, 2061 treff som ble innhentet og 

vurdert på bakgrunn av tittel og sammendrag. Seleksjonsprosessen videre er vist i 

artikkelflytskjema, figur 6.  
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Figur 6. Artikkelflytskjema.  
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73 artikler ble inkludert til CHARM-prosjektet etter fulltekstvurdering. Av disse ble 22 

randomiserte kontrollerte studier inkludert til masterprosjektet [83-104]. Populasjonsgruppen 

i over halvparten av datamaterialet var langvarige, uspesifiserte korsryggsmerter  (i 13 av 22 

artikler, hvor av ni var rene LBP-grupper).  Øvrig datamateriale inkluderte inflammatorisk 

revmatisk sykdom (syv artikler) og fibromyalgi (to artikler). Artiklene som inkluderte 

inflammatorisk revmatisk sykdom handlet om revmatoid artritt og / eller ankyloserende 

spondylitt, hvor av en studie også inkluderte systemisk bindevevssykdom. 

Sykdomsvarigheten varierte mellom tre måneder og 18 år. Studienes kliniske setting var for 

det meste dagrehabilitering (17 studier) og noe døgnrehabilitering. Omtrent halvparten 

kombinerte grupper med individuelle tiltak. Seks studier hadde kun grupper og fire studier 

hadde kun individuelle tiltak. De fleste studiene hadde en forhåndsdefinert 

rehabiliteringslengde (16 av 22 studier). I de øvrige studiene ble lengden bestemt ut fra 

deltagernes individuelle behov. Det tverrfaglige rehabiliteringsteamet varierte mellom 3 og 7 

ulike yrkesgrupper. Lege og fysioterapeut var med i alle teamene, 16 team hadde psykolog og 

11 team hadde ergoterapeut. Andre faggrupper og øvrige karakteristika om struktur og 

nasjonal kontekst er vist tabell 4
2
.   

Rehabiliteringsinnholdet hadde noen hovedkomponenter som gikk igjen i det meste av 

datamaterialet, nemlig fysisk trening, pasientopplæring og veiledning til smertemestring eller 

annen egenmestring. Multimodale intervensjoner der ulike faggrupper hadde sine 

ansvarsområder var vektlagt, for å påvirke funksjonen fra ulike dimensjoner. Dette samsvarte 

med andre likhetstrekk i materialet angående rehabiliteringsteorier og behandlingstradisjoner 

som var nevnt i artiklene. Det mest fremtredende fellestrekket var en biopsykososial 

forståelse av sykdom og mestring, og behandlingsprinsipper fra kognitiv adferdsterapi. 

Utfallsmålene angikk oftest selvrapportert funksjon i forhåndsdefinerte kategorier som 

omhandlet aktivitet og deltakelse (17 av 22 studier). Arbeidsstatus (12 studier) og smerte (12 

studier) var også hyppig brukt som utfallsmål. Se tabell 5
3
 for detaljer om artiklenes 

intervensjonskomponenter og utfallsmål.  

  

                                                 
2
 Tabell 4 måtte dessverre legges som vedlegg til oppgaven på grunn av formatet. Se vedlegg 5.  

3
 Tabell 5 måtte dessverre legges som vedlegg til oppgaven på grunn av formatet. Se vedlegg 6.  
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5.2 Analyseskjemaet og kodeboken 

Resultatene fra testing av interkoder-reliabilitet viste at kodingen fra to ulike kodere 

samsvarte med 86 %. (Det ble ikke korrigert for tilfeldigheter ved bruk av koeffisienttall i 

utregningen). Alle ulikheter i koding angikk kategoriplassering av ekskluderte tekstutdrag, og 

det ble derfor gjort noen detaljpresiseringer i reglene for dette. Det kom ikke fram behov for 

andre spesifiseringer av koderegler i analyseskjema eller kodebok. 

5.3 Nøkkelordene 

De ni forhåndsdefinerte nøkkelordene (med trunkeringer) var brukt 616 ganger i 

datamaterialet som helhet. Forekomsten varierte fra 11 til 57 nøkkelord per artikkel, med 

median 27 nøkkelord.  Ordene tailor og target var sjelden brukt, mens ordet outcome var 

hyppigst brukt, som vist i figur 7. I forhold til hvilken kategori de ulike ordene tilhørte i 

analyseskjemaet, var det ord som potensielt kunne handle om en innledende målprosess eller 

evaluering av måloppnåelse som var mest framtredende. Se figur 8.   
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Figur 7. Forekomst av 9 forhåndsdefinerte nøkkelord i 
 datamaterialet som helhet. 



41 

 

 

 

5.4 Tekstutdragene 

Nøkkelordene førte til 454 tekstutdrag fra datamaterialet som helhet. Noen tekstutdrag 

inkluderte mer enn ett nøkkelord og flere setninger. Hver artikkel hadde mellom 9 og 34 

tekstutdrag. Median var 20 tekstutdrag per artikkel.  

Innholdsanalysen viste at 18 av 454 tekstutdrag omtalte deler av en pasientspesifikk 

målprosess i den aktuelle studien de var hentet fra. Dette mindretallet av tekstutdrag (4 %) var 

fordelt på 36 % av datamaterialet (8 av 22 randomiserte studier). De åtte studiene som 

beskrev pasientspesifikke målprosesser var ikke samlet om en spesiell tidsperiode, se figur 9. 
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Figur 8. Forekomst av nøkkelord i tilknytning til hvilken 
kategori de tilhører i innholdsanalysen. 
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I fire av åtte artikler ble det identifisert tekstinnhold som kunne knyttes til alle fasene i en 

pasientspesifikk målprosess. I tre andre artikler var tre av fire faser beskrevet. I en artikkel ble 

det funnet innhold om bare en fase. Grad av pasientmedvirkning var uklart beskrevet noen 

steder. I disse tekstutdragene var helsepersonells påvirkning på målprosessen tydelig, mens 

grad av pasientmedvirkning var usikker, (se tabell 6). I de neste underpunktene presenteres 

innholdet i de ulike fasene i en pasientspesifikk målprosess, for de åtte artiklene samlet sett.   

 

Tabell 6. Artikler med beskrivelse av pasientspesifikke målprosesser ved tverrfaglig rehabilitering 

 Innledende 

målprosessfase 

Spesifikk 

målsetting 

Målstyrt planlegging og 

gjennomføring av tiltak 

Evaluering av 

måloppnåelse 

Jensen 2011 JA JA JA JA 

Dufour 2010 nei ? nei nei 

Mangels 2009 JA JA JA JA 

Lindell 2008 JA JA ? JA 

Lemstra 2005 JA JA JA nei 

van den Hout 

2003 

JA JA JA JA 

Lindh 1997 JA JA ? nei 

Bendix 1997 JA JA nei JA 
?=usikker eller mindre grad av pasientmedvirkning 
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5.4.1 En innledende målprosessfase 

Pasientmedvirkning i innledende fase i målprosessen var beskrevet i 7 studier. Det var 

organisert på ulike måter. I to studier [84, 86] drøftet pasienter potensielle mål med hele 

rehabiliteringsteamet, i individuelle, forhåndsdefinerte møter. I to studier [83, 95] utviklet 

pasientene sine egne, realistiske mål i smertemestringsgrupper ledet av psykolog. Disse ble 

fulgt opp med individuell psykologveiledning i løpet av rehabiliteringsoppholdet [83] eller 

med telefonbasert veiledning fra psykolog i oppfølgingsperioden [95]. I en studie drøftet 

pasienter realistiske mål og delmål i individuelle samtaler med en ansvarsgruppeleder [103]. 

Tre ulike faggrupper kunne ha rollen som ansvarsgruppeleder (ergoterapeut, sosionom eller 

spesialist i klinisk sosialmedisin) og vedkommende hentet inn relevant informasjon fra andre 

medlemmer i rehabiliteringsteamet (ibid). I en studie drøftet pasienter rehabiliteringsmål i 

individuelle samtaler, først med revmatolog om anbefalte temaer og realistiske forventninger, 

og deretter med fysioterapeut, antagelig om utforming av mål for treningsprogrammet [88, 

97]. I en studie [93] var det også beskrevet at pasienter og helsepersonell blir enige om mål, 

men organiseringsform eller spesifiserte profesjoner som deltok i innledende målprosess var 

ikke nærmere beskrevet.  

5.4.2 En spesifikk målsettingsfase 

Spesifikke målsettingsinstrumenter (som COPM eller PSFS) var ikke nevnt i noen studier. 

Heller ikke spesifikke metoder for utforming av skriftlige mål (som SMART-mål). Spesifikke 

karakteristika ved mål var mer indirekte beskrevet, som bruk av delmål eller kortsiktige mål 

[88, 92, 103], drøfting av hva som var realistiske mål eller forventninger [83, 88, 103] og 

drøfting av realistiske tidsperspektiv for et definert hovedmål [93]. Graden av 

pasientmedvirkning i målsettingsfasen varierte. Noen studier hadde forhåndsdefinerte 

rehabiliteringsmål som var definert av helsepersonell og som var likt for alle som benyttet seg 

av rehabiliteringstilbudet. Det gjaldt studier som handlet om yrkesrettet rehabilitering [84, 86, 

93, 103]. Forhåndsdefinerte mål handlet da om tilbakeføring til arbeid, naturlig nok. Dette var 

utgangspunktet for rehabiliteringsoppstarten. I samarbeidet mellom pasient og helsepersonell 

ble måltypen endret til forhandlingsbaserte, ved at innholdet i forhåndsdefinerte mål ble 

justert i dialogen mellom partene [84, 86, 93]. Justeringene angikk innholdet (som hel eller 

delvis tilbakeføring til arbeid), eller tidsperspektivet i et mål, som illustrert i tekstutdragene 

nedenfor. Det kunne også angå valg av delmål [103].  
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“Final aim = the optimal degree of work ability that could be achieved and maintained for at 

least 30 consecutive days.”  [93] 

« (-) an individual agreement about the return date (early in the rehabilitation period for 

some patients, later for others)» [93] 

I andre studier ble forhandlingsbaserte mål identifisert i form av at helsepersonell foreslo 

tematiske overskrifter, som redusert medikamentinntak, trening, smertemestring, 

aktivitetsplanlegging og ulike livsstilsendringer, som et utgangspunkt for individuelle mål 

som den enkelte pasient deretter utviklet [83, 88, 95] eller som pasienter antagelig ga sin 

tilslutning til (beskrivelsen var uklar) [97].  

5.4.3 En målstyrt planleggings- og gjennomføringsfase 

I seks av åtte artikler var den pasientspesifikke målprosessen knyttet til at utforming av en 

rehabiliteringsplan. Pasient og helsepersonell diskuterte varierte temaer i forbindelse med 

utvikling av rehabiliteringsplaner. Følgende temaer var nevnt i ett eller flere studier: 

behandler-foreslåtte målområder, pasient-definerte prioriterte problemområder, mestringstro, 

realistiske resultatforventninger og realistiske utfallsmål. 

Ulike begreper ble brukt om rehabiliteringsplanen (rehabilitation plan, management plan, 

action plan, a plan of return-to-work). Planene handlet om tiltak for å nå pasientspesifikke 

mål [84, 86, 88, 93, 95, 103]. Noen inkluderte også en plan for å overkomme potensielle 

hindringer [86, 88].  

Graden av pasientmedvirkning så ut til å variere her også. I noen studier var det eksplisitt 

beskrevet at pasienten var involvert i utforming av målstyrte rehabiliteringsplaner [86, 88, 95, 

103], som i dette tekstutdraget:  

«The patients were involved in developing their own management plan, developing realistic 

short-term expectations, and identifying barriers to recovery and management.»[88]  

I andre studier fremsto helsepersonell som mest dominante i utforming av 

rehabiliteringsplaner, med en usikker eller mindre grad av påvirkning fra pasienter [84, 93].  
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I ett studie kom påvirkningen fra helsepersonell til uttrykk blant annet gjennom en 

forhåndsbestemt holdning til hvilke delmål som skulle være i fokus og ikke, ved utforming av 

rehabiliteringsplanen:  

«Partial aims concerning functioning only (for example, increase of vocational training by 

five hours/week); symptom aims, for example, pain reduction, were excluded.» [93] 

Inkluderte tekstutdrag ga ikke alltid en entydig beskrivelse av hvilke beslutningsområder 

pasienten var involvert i. I noen artikler så det ut til at helsepersonell var den mest dominante 

part i planlegging og beslutninger om rehabiliteringstiltak, mens pasientmedvirkningen var 

mer tydelig i beslutninger om mål eller delmål som rehabiliteringstiltakene tok utgangspunkt 

i. I andre artikler var det motsatt: at pasienter var beskrevet som en aktiv part i utforming av 

tiltak, mens målene var foreslått av helsepersonell.     

5.4.4 En fase for evaluering av måloppnåelse  

Fem av åtte artikler beskrev at pasienter deltok i en målrettet evaluering av utførelse og 

progresjon underveis [84, 86, 93, 95, 103]. Fire av disse artiklene handlet om yrkesrettet 

rehabilitering. Evaluering medførte da at pasient og helsepersonell justerte målet eller 

tidsintervallet for måloppnåelsen. En endring fra første foreslåtte mål «full or partial RTW» til 

«staying in the labour market in other ways (-), for instance by jobs supported by the social 

system» [103] er et eksempel på dette. Evaluering skjedde i møter som enkeltpasienter hadde 

med rehabiliteringsteamet [84, 86], med ansvarsgruppeleder [103], i en gruppesamling i 

oppfølgingsperioden [86] og i telefonbasert psykologveiledning i oppfølgingsperioden [95]. 

 

5.5 Innhold i tekstutdrag som ikke beskriver 

pasientspesifikke målprosesser 

96 % av tekstutdragene som ble identifisert ved de forhåndsdefinerte nøkkelordene, beskrev 

ikke pasientspesifikke målprosesser. Innholdet i de ekskluderte tekstutdragene ble analysert til 

fem ulike kategorier, vist i figur 10.  
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Innholdet i de fleste ekskluderte tekstutdragene handlet om formål, planlegging, 

administrasjon, gjennomføring eller evaluering av forskningsprosessen (de tre øverste 

kategoriene i figur 10), for eksempel: “We targeted 22- to 57-year-old employed patients in 

various health and social service professions. Ninety-eight percent of patients were women 

and 2% were men.”[91]. Noen av disse handlet om studienes utfallsmål, uten tilknytning til 

pasientspesifikke målprosesser. For eksempel: “Measurements. The main outcome measures 

were maximum oxygen uptake (V˙O2max), muscle strength of the elbow and knee flexors and 

extensors, health status, and perceived self-efficacy.[99] 

De to nederste kategoriene i figur 10 handlet om mål eller gjennomføring av 

rehabiliteringstiltak, men definert eller utført av helsepersonell i form av forhåndsdefinerte 

mål eller behandlerstyrte tilpasninger av forhåndsdefinerte rehabiliteringstiltak. Et eksempel 

på forhåndsdefinerte mål i materialet er: “A group for psychologic pain management 

(according to cognitive behavioral principles) was introduced, which consisted of 9 group 

sessions of 90 minutes and was conducted by a trained behavioral psychotherapist. The goal 

of the pain management group was to enhance the pain management skills of the 

patients.”[92].  Forhåndsdefinerte mål ble identifisert i alle inkluderte studier i 

masterprosjektet (22 artikler). Et eksempel på individuelle tilpasninger som var 

behandlerstyrte eller ikke var satt i sammenheng med en målprosess, er: «The length of 

intervention was set at 6 weeks. We allowed therapists to decide the number of visits 

depending on the patient’s needs.”[89]. 
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6 Hovedfunn og diskusjon 

6.1 Hovedfunn 

I følge teori om tverrfaglig rehabilitering er pasientspesifikke mål hyppig nevnt som et 

kjerneelement. Med det som utgangspunkt var det interessant å undersøke om 

pasientspesifikke mål har samme status som et kjerneelement når det kommer til konkret 

rehabiliteringspraksis som blir evaluert for effekt. Formålet med studien var derfor å lage en 

systematisk oversikt som vurderer og sammenstiller bruk av mål og målprosesser i tverrfaglig 

rehabilitering, slik det er beskrevet i randomiserte kontrollerte studier (RCT-er). Målgruppen 

var voksne med langvarige sykdommer, plager eller skader i muskel- og skjelettsystemet. I alt 

22 RCT-er ble inkludert og analysert ved en teoridrevet innholdsanalyse. Artiklene ble 

systematisk gjennomsøkt for innhold som kunne beskrive en eller flere faser i en 

pasientspesifikk målprosess.  

Innholdsanalysen inkluderte 454 tekstutdrag hvor av et lite mindretall (4 %), fordelt på åtte 

artikler, inneholdt beskrivelser av en pasientspesifikk målprosess.    

I åtte av 22 artikler (36 %) ble det identifisert tekstutdrag som kunne knyttes til 

pasientspesifikke målprosesser, i tillegg til organisatoriske og forhåndsdefinerte 

rehabiliteringsmål som ble identifisert i alle artiklene i datamaterialet. Inkluderte tekstutdrag 

fra de åtte artiklene kunne knyttes til en eller flere faser i pasientspesifikke målprosesser, med 

en variasjon i hvordan målene ble utformet og brukt i rehabiliteringsforløpet. Dette beskrives 

her, som et svar på underspørsmålene til forskningsspørsmålet.  

Ble pasienter spurt om sine mål med rehabiliteringsforløpet eller sine forventinger til 

rehabiliteringsresultatet? Hvordan ble målene i så fall utformet og hvem var med på å utforme 

dem? Ble det brukt spesifikke metoder for å identifisere og sette pasientspesifikke mål? Det 

var beskrevet at pasienter utformet rehabiliteringsmål i samarbeid med en faggruppe eller hele 

teamet. Der det ble gjort sammen med en faggruppe, var ulike yrkesgrupper nevnt; psykolog, 

fysioterapeut, revmatolog, ergoterapeut, sosionom eller spesialist i klinisk sosialmedisin. Den 

strukturelle tilretteleggingen for dialog mellom pasient og helsepersonell om mål, varierte 

mellom rehabiliteringsstedene. Dialogene kunne foregå individuelt i innledende 

kartleggingssamtaler eller i forhåndsdefinerte møter. Det kunne også foregå i 
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smertemestringsgrupper. Da var utforming av individuelle mål et av flere temaer i 

gruppeveiledningen. Bruk av spesifikke målsettingsinstrumenter eller spesifikke metoder for 

utforming av skriftlige mål var ikke beskrevet, men det var beskrevet noen anbefalte 

karaktertrekk ved mål, som realistiske mål og forventinger, delmål og kortsiktige mål. Selv 

om pasientspesifikke mål var beskrevet i disse åtte artiklene, kom det ikke alltid klart fram i 

tekstene om målene ble utviklet med større eller mindre grad av pasientmedvirkning. 

Helsepersonell sin påvirkning på målprosessene var mer tydelig beskrevet. Sammenholdt med 

figur 4 i delkapittel 2.3.1, ble de identifiserte pasientspesifikke målene i hovedsak oppfattet 

som forhandlingsbaserte mål, og i mindre grad oppfattet som pasienters egendefinerte mål. De 

forhandlingsbaserte målene ble utformet på to måter. I noen artikler beskrev forfatterne at 

utforming av rehabiliteringsmål tok utgangspunkt i organisatoriske eller forhåndsdefinerte 

mål, som så ble endret til forhandlingsbaserte mål ved at deler av innholdet ble påvirket og 

justert i dialog med pasienten. Dette gjaldt artikler som angikk yrkesrettet rehabilitering. I 

andre artikler beskrev forfatterne at helsepersonell foreslo mål som den enkelte pasienten ga 

sin tilslutning til, eller at helsepersonell foreslo tematiske overskrifter som ble et 

utgangspunkt for pasienters egendefinerte mål. De tematiske overskriftene angikk områder 

som trening, smertemestring og aktivitetsplanlegging.  

Hvordan ble pasientspesifikke mål brukt videre i rehabiliteringsforløpet, i planlegging og 

gjennomføring av tiltak? Ble pasientspesifikke rehabiliteringsmål inkludert som utfallsmål? 

Eller ble evaluering av pasientspesifikke mål og måloppnåelse evaluert på en annen måte?      

I seks studier var bruk av rehabiliteringsplaner beskrevet som en del av strukturen. Hvilke 

beslutningskomponenter som pasienten var involvert i ved utvikling av rehabiliteringsplaner, 

kunne variere. I noen studier så det ut som at pasientmedvirkningen var mest fremtredende i 

utforming av mål, men mindre fremtredende i utforming av tiltak for å nå målene eller 

overkomme potensielle hindringer. I andre studier var det motsatt, eller ikke entydig 

beskrevet. I fem studier var det beskrevet en evaluering av pasientspesifikke mål og 

måloppnåelse. Det var organisert underveis i rehabiliteringsforløpet eller i oppfølgingstiden. 

Studier som evaluerte mål og måloppnåelse underveis i forløpet, hadde lagt denne 

målprosesskomponenten til individuelle møter mellom pasient og teamet for øvrig. I ett av 

studiene hadde pasienten mål-dialogene med en ansvarsgruppeleder, som koordinerte 

samarbeid og evaluering med de andre faggruppene i teamet. Studier som evaluerte mål og 

måloppnåelse i oppfølgingstiden, organiserte det som gruppesamling eller individuell 
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telefonveiledning. Ingen pasientspesifikke instrumenter var inkludert blant studienes 

utfallsmål.   

I 14 av 22 artikler (64 %) ble det ikke funnet noen tekstutdrag som beskrev en 

pasientspesifikk målprosess. I disse studiene ble organisatoriske rehabiliteringsmål og 

forhåndsdefinerte rehabiliteringsmål identifisert, men ingen pasientspesifikke mål. 

Gjennomsøket av disse artiklene førte med andre ord ikke til utdrag av tekst som beskrev at 

innhold i mål tok utgangspunkt i eller ble påvirket av hva den enkelte pasient oppfattet som 

relevant eller ønskelig endring eller opprettholdelse av funksjon i sin situasjon og kontekst. 

Det som var beskrevet i denne delen av datamaterialet var rehabiliteringsmål definert av 

oppdragsgivere eller helsepersonell og deres faglige forventninger til resultatet av 

enkeltstående rehabiliteringstiltak eller det tverrfaglige rehabiliteringstilbudet som helhet.  

6.2 Diskusjon av metode  

6.2.1 Søkestrategi og utvelgelse av studier 

Studien fulgte de spesifiserte trinnene i systematisk oversikt som metode, med en omfattende 

og referert søkestrategi, eksplisitte kriterier for å identifisere og velge ut enkeltstudier, og 

systematiske metoder for å samle inn og sammenstille analyseenheter fra studiene som ble 

inkludert i oversikten [62]. Det er begrunnet tidligere i oppgaven hvorfor vurdering av 

artiklenes metodiske kvalitet ikke ble gjennomført, selv om det er ett av trinnene i systematisk 

oversikt som metode.  

Informasjonskildene omfattet seks databaser. Selv om informasjonskildene overlapper 

hverandre, har de også sine særtrekk som er relevante for problemstillingen og ønsket om å 

dekke ulike studiedesign, ulike steder i verden og flere faglige tilnærminger til MUSSP i en 

rehabiliteringssammenheng. Cochrane CENTRAL er særlig konsentrert om randomiserte og 

kvasirandomiserte kontrollerte studier [105]. MEDLINE dekker mange internasjonale 

tidsskrift men har et spesielt fokus på amerikanske medisinske og helsefaglige tidsskrifter. 

EMBASE har spesielt god dekning av vest-europeiske medisinske tidsskrifter. Hensynet til 

ulik faglig vektlegging ble ivaretatt ved å kombinere PsycINFO som refererer psykologisk 

litteratur og beslektede disipliner, med CINAHL som dekker tidsskrift innen sykepleie og 

helsefag, og AMED som dekker mange tidsskrift som ikke finnes i andre databaser, blant 
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annet om rehabilitering, fysioterapi og ergoterapi (ibid). PEDro og OTseeker refererer 

kvalitetsvurderte RCT-er innen fysioterapi og ergoterapi (ibid), men ble ikke inkludert og 

heller ikke British Nursing Index eller SveMed+.  Dette kan ha skapt en risiko for å miste 

skandinaviske referanser eller referanser fra europeiske sykepleietidsskrift (ibid). Dette kan ha 

ført til at ikke alle relevante, tilgjengelige studier ble inkludert i søket. I følge bibliotekarens 

erfaring er ikke risikoen så stor for et mangelfullt eller skjevt utvalg på grunn av dette, for 

databasene PEDro, OTseeker, British Nursing Index og SveMed+ har referanser som høyst 

sannsynlig ble plukket opp av inkluderte databaser i vårt søk.  

Det kan ha oppstått en skjevhet i utvalget gjennom inklusjonskriteriet som handlet om 

rehabilitering. Intervensjoner i tråd med rehabiliteringsdefinisjonen - med hensikt å sette 

pasienten i stand til å oppnå eller vedlikeholde optimal funksjon i sine omgivelser - ble 

operasjonalisert til at ordet rehabilitering skulle være nevnt i studiens tittel eller sammendrag. 

Hensikten med den systematiske oversikten var å kunne se på forskjeller og likheter mellom 

ideologiske føringer og klinisk praktisering i rehabiliteringsfeltet, og da var begrunnelsen for 

inklusjonskriteriet for intervensjon at forskere og helsepersonell selv skulle ha definert det 

tverrfaglige tilbudet som en rehabiliteringsstudie, ved konkret bruk av begrepet rehabilitering. 

Forfattere av studier kan mer eller mindre bevisst ha brukt andre begreper enn rehabilitering i 

tittel eller sammendrag. Dette gjelder for eksempel studier som forfattere har beskrevet som 

therapy eller nonpharmalogical treatments eller multicomponent interventions. Det kan ha 

ført til et mangelfullt datamateriale ved at studier der forfattere har brukt ordet rehabilitering 

om eget studie senere i artikkelen, men ikke i tittel og sammendrag, har blitt ekskludert.  

Artikler som var publisert elektronisk men ikke i trykk ved avslutning av litteratursøket, ble 

ikke inkludert. Det kan også ha bidratt til at ikke alle relevante, tilgjengelige studier ble 

inkludert. Det kunne vært kompensert for ved å inkludere e-pub ahead of print, for eksempel i 

PubMed. Det kan også kompenseres for ved å gjennomføre et oppdatert litteratursøk senere.  

I utvelgelsen av studier var det innledningsvis behov for spesifisering av kriteriene for 

inklusjon og eksklusjon av studier før den endelige utformingen av tabell 2 var klar. Uklare 

utvelgelseskriterier er en svakhet, men det var et tilfelle kun innledningsvis i prosessen. For å 

kvalitetssikre utvelgelseskriteriene ble titler og sammendrag for de femti første treffene 

gjennomgått av de tre personene som utgjorde lesepar A og B (se figur 6), slik at utvelgelsen 

skulle gjøres så likt som mulig. Det var også en styrke at en person (undertegnende) var med i 

både lesepar A og B, for å opprettholde den samme vurderingsforståelsen i vurdering av titler 
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og sammendrag gjennom hele datamaterialet. Ved gjennomlesing av fulltekstversjoner, viste 

det seg at lesepar C og D (se figur 6) ikke alltid hadde tilstrekkelig informasjon tilgjengelig i 

artiklene til å kunne konkludere i vurdering av inklusjon og eksklusjon. Utilstrekkelig 

informasjon i artiklene angikk oftest spørsmålet om sykdomsvarighet og i noen tilfeller 

spørsmålet om antall faggrupper involvert. Det var en styrke at førsteforfattere da ble 

kontaktet for å skaffe den manglende informasjonen. Det var nødvendig å kontakte 

førsteforfatterne i vurdering av 15 artikler
4
.  

RCT-er blir formidlet i et tekstformat som gir liten plass til informasjon om kontekstuelle 

eller beskrivende forhold rundt intervensjoner. Informasjon om hvordan pasient og 

helsepersonell samarbeider om beslutninger, kan dermed være nedprioritert i formidlingen til 

tross for at slike variabler kan ha betydning for intervensjonenes suksess [106]. I et stramt 

formidlingsformat, med et begrenset antall ord til rådighet, kan opplysninger om delt 

beslutningstaking og pasientspesifikke målprosesser prioriteres ned når studien skal beskrives, 

selv om elementene eventuelt har vært med i den sammensatte, tverrfaglige 

rehabiliteringsintervensjonen. I den systematiske oversikten var det viktig å være klar over 

tekstenes formelle rammebetingelser, men nettopp innenfor disse rammene var det interessant 

å se om målprosesser var inkludert som en prioritert og identifiserbar komponent i 

rehabiliteringsprosesser som var utviklet for å oppnå best mulig effekt eller endring. Hvis 

målprosesser var benyttet og ansett som et sentralt bidrag til en effektiv rehabiliteringspraksis, 

var det å forvente at det også ble gitt prioritert plass i beskrivelsen av intervensjonen som 

skulle evalueres.  

6.2.2  Innholdsanalyse og utvikling av analyseskjema 

Innholdsanalysen ble gjennomført på en trinnvis og regelstyrt måte, med bruk av 

forhåndsdefinerte kategorier som bærende fundamenter for analysen.  

Veiledende rammeverk for målprosesser  

Fundamentet for innholdsanalysen var eksisterende teori og en operasjonalisering av 

målprosesser i tverrfaglig rehabilitering, utviklet i 2009-2011 av Scobbie og medarbeidere 

[1].  Det var selvsagt ikke å forvente at Veiledende rammeverk for målprosesser var i bruk i 

                                                 
4 Supplerende informasjon fra førsteforfattere angikk da kun kriteriene for inklusjon og eksklusjon, ikke informasjon om målprosesser. 

Informasjon om målprosesser skulle bli vurdert ut fra hva som faktisk var beskrevet i artiklene, ikke ved å innhente tilleggsinformasjon ved 
usikkerhet. 
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inkluderte artikler, - til det er rammeverket for nytt og fortsatt i en implementeringsprosess 

[56, 107] - men en eller flere av teoriene om mål, måloppnåelse, mestring og atferdsendring 

som rammeverket bygger på, var forventet kjent i rehabiliteringsfeltet fra slutten av 90-tallet 

og framover [47]. Det veiledende rammeverket er laget som en guide for klinisk praksis og 

vektlegger dermed hvordan teoriene som ligger til grunn kan overføres til praktisk handling 

[1]. Det var et karaktertrekk ved teorien som gjorde den egnet som hovedteoriforankring i 

denne systematiske oversikten der formålet var å undersøke forholdet mellom ideologiske 

føringer og konkret rehabiliteringspraksis. Det var samtidig et karaktertrekk ved teorien som 

utfordret analysen fra et naturalistisk ståsted; det ble utfordrende å ta et valg om hvordan 

tekstutdrag som var mer overordnede og ikke direkte knyttet til bruk av mål i praksis, skulle 

fortolkes. Dette kunne gjelde utsagn som ikke ble identifisert av forhåndsdefinerte nøkkelord, 

men som ble funnet ved gjennomlesing av artiklene som helhet, i tråd med kodeboka. Det 

kunne gjelde utsagn som patientrelated instruction and counseling, motivational counseling, 

problemsolving eller beliefs and motivations of the participants - for eksempel i en 

presentasjon av hva som kunne inngå i en individuell eller gruppebasert veiledning. Dette er 

begreper og teoretiske tilnærminger som godt lar seg forene med bruk av pasientspesifikke 

mål, og derfor ble disse og tilsvarende utsagn i innledende analysetrinn inkludert som 

potensielle beskrivelser av pasientspesifikke målprosesser. Hvis det i senere analysetrinn ikke 

kom fram en nærmere beskrivelse som kunne sette begrepene i relasjon til utvikling, bruk 

eller evaluering av rehabiliteringsmål, ble de ikke inkludert som beskrivelser av 

pasientspesifikke målprosesser.  

I det veiledende rammeverket er målprosesser beskrevet som en sirkulær prosess i fire faser 

der pasient og helsepersonell gjensidig påvirker beslutninger underveis [1]. I denne studien 

ble de fire fasene brukt som fundament for kategoriene som bygget opp analyseskjemaet. 

Siden målprosesser er kompliserte og sirkulære, med faser som overlapper hverandre [1], ville 

det vært i konflikt med fenomenet hvis kategoriene var gjensidig utelukkende. Det viste seg 

også at flere tekstutdrag kunne representere mer enn en fase i målprosessen. Et utsagn om at 

pasient og helsepersonell diskuterte en konkret målsetting (kategori 2), kunne i noen tilfeller 

også ha et implisitt budskap om at partene forut for dette hadde drøftet ulike mål og realistiske 

forventninger (kategori 1). Et annet utsagn om at pasient og tverrfaglig team utviklet en 

rehabiliteringsplan med tiltak for å oppnå et mål (kategori 3), kunne i noen tilfeller ha et 

implisitt budskap om at de forut for dette hadde blitt enige om en spesifikk målsetting 

(kategori 2). De implisitte budskapene ble vurdert som faktiske beskrivelser av den fasen det 
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gjaldt, på lik linje med de eksplisitte beskrivelsene av en fase i målprosessen. Dette ble gjort 

med støtte i teorien om målprosesser, med faser som henger sammen og går over i hverandre 

[1]. I drøfting av resultatene vil det av samme grunn være noen temaer som er satt opp i 

tilknytning til en målsettingsfase, men som også gjelder flere av de andre fasene.  

De forhåndsdefinerte nøkkelordene 

Det viste seg at alle (unntatt ett) tekstutdrag om pasientspesifikke målprosesser i klinisk 

praksis lot seg identifisere av de forhåndsdefinerte nøkkelordene som ble brukt som 

sonderingsverktøy. I den systematiske gjennomlesingen etter potensielle utdrag som ikke ble 

identifisert ved et forhåndsdefinert ord, ble utdrag fra syv artikler markert. Bare ett markert 

tekstutdrag inneholdt beskrivelse av pasientspesifikke målprosesser. De andre markerte 

utdragene var altså overordnede, potensielle beskrivelser som aldri andre steder i artikkelen 

ble konkretisert som faktisk og konkret beskrivelse av pasientspesifikke målprosesser. I løpet 

av analysen ble noen ord vurdert som eventuelle supplerende, forhåndsdefinerte nøkkelord 

ved forbedring av analyseverktøyet ved en senere anledning. Det var ordene agree, purpose, 

problem, contract og program. Men det var bare enkelttilfeller av disse formuleringsmåtene 

som ble funnet, og tekstutdrag om pasientspesifikke målprosesser ble uansett fanget opp av 

nøkkelordene som var forhåndsdefinert. Det trengs flere undersøkelser på et større antall 

artikler for å avgjøre om det eventuelt trengs å legge til noen ord som nye, forhåndsdefinerte 

nøkkelord for å forbedre analyseskjemaet. Det å opprettholde forhåndsdefinerte nøkkelord og 

samtidig gjennomsøke for andre tekstpassasjer som med andre begreper kan representere en 

beskrivelse av pasientspesifikke målprosesser, synes dog nødvendig i en eventuell ny versjon 

av analyseskjemaet, for å ta høyde for at det ikke finnes universelle begreper eller 

praktiseringsmåter når det gjelder målprosesser.   

De fleste inkluderte artiklene fantes i elektronisk fulltekstversjon. Det gjorde det mulig å søke 

opp de forhåndsdefinerte nøkkelordene ved hjelp av tekstbehandlingsprogrammer 

(ordletingsfunksjoner), - noe som kvalitetssikret bruken av nøkkelord som sonderingsverktøy. 

Manuell gjennomsøking av artikler i papirversjon var i større grad en sårbar prosess for 

menneskelige feil, trøttbarhet og nedsatt oppmerksomhet mot flere ord av gangen. For å sikre 

at alle nøkkelord ble identifisert, ble manuell gjennomsøking repetert fire ganger for artiklene 

som bare var tilgjengelige i papirversjon og det ble ikke søkt etter flere enn fem ord samtidig.    
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Analyseskjema og koderegler 

Målprosesser i tverrfaglig rehabiliteringskontekst er et sammensatt, tematisk fenomen som 

ikke lar seg summeres mekanisk. Å forholde seg til informasjon om målprosesser på tvers av 

studier, innebar en risiko for skjevheter i syntesen, særlig i situasjoner der tolkning var 

uunngåelig. Det er et kjent problem i teoretiske og praktiske metodevurderinger når det 

gjelder sammenstilling av tekst-data på tvers av studier, og det mangler en standardisert 

tilnærming [108]. I den aktuelle studien var det et mål å kunne forholde seg til det manifeste 

innholdet i tekstene i størst mulig grad og ikke ha for stor grad av tolkning. Hensikten med 

analyseskjemaet, forhåndsdefinerte nøkkelord og detaljert kodebok var å kunne vurdere alle 

inkluderte artikler med eksplisitte regler og minst mulig risiko for tilfeldigheter eller 

systematiske feil, for å ha det beste grunnlaget for å sammenligne studiene. Det var en fordel 

at innholdsanalyse som metode gir anledning til å la analyseprosessen starte i løpet av 

datainnsamlingen [2, 109]. Det førte til at første versjon av analyseskjemaet, som ga for stort 

tolkningsrom, ble tilført mer støtte fra teorier om mål og de forhåndsdefinerte nøkkelordene 

ble lagt til. Analyseprosessen underveis i datainnsamlingen førte også til at identifiserte 

tekstutdrag som ikke passet inn i kriteriene for en pasientspesifikk målprosess kunne brukes 

for å skape nye kategorier; nemlig kategoriene for ekskluderte tekstutdrag. Det gjorde 

analyseprosessen lettere, når det gjaldt å se om det var organisatoriske mål eller 

forhåndsdefinerte mål det var snakk om, og når det gjaldt å få klarhet i samspillet mellom 

pasient og helsepersonell. Å innføre mer detaljerte koderegler bidro til mer reliabel koding, i 

henhold til Potter og Levine-Donnersteins forståelse av reliabilitet og validitet ved 

innholdsanalyse [82]. Testing av interkoder-reliabiliteten ga et godt resultat (86 %), som 

nevnt i resultatkapitlet. Innholdsanalysens hovedkategorier og koderegler ble altså vurdert til 

å være reliable og i stand til å trekke ut valid informasjon om hva som var beskrevet om 

pasientspesifikke målprosesser i artiklene. Analysemetoden kan høyst sannsynlig brukes med 

et annet datamateriale enn RCT-er også, for eksempel de øvrige studiedesignene som ble 

inkludert i CHARM-prosjektet.  

En viktig metodisk begrensning angår det å skille mellom hva som er beskrevet og hva som 

faktisk er praktisert av pasientspesifikke målprosesser i de randomiserte kontrollerte studiene. 

Det ligger utenfor denne studien å vite hva som faktisk er praktisert i de aktuelle 

rehabiliteringsforløpene ved MUSSP, men studien kan si noe om hva som er beskrevet om 



55 

 

pasientspesifikke målprosesser i hver artikkel for seg og sammenstille resultatene på tvers av 

datamaterialet som helhet.  

6.3 Diskusjon av resultater 

6.3.1 En innledende målprosessfase  

Det var overraskende mange (64 %) RCT-er uten beskrivelser av pasientspesifikke 

målprosesser. Hverken innledende målprosessfase eller noen av de etterfølgende fasene ble 

identifisert i den delen av datamaterialet. Det kom likevel fram at det dreide seg om 

målrettede rehabiliteringsprosesser, men da gjennom forhåndsdefinerte mål – styrt av 

helsepersonell- eller organisatoriske mål. Forhåndsdefinerte mål ble identifisert i alle 

inkluderte RCT-er, og organisatoriske mål ble identifisert i noen av RCT-er som evaluerte 

yrkesrettet rehabilitering. De forhåndsdefinerte målene var begrunnet med 

populasjonsorienterte argumenter, ved at rehabiliteringstiltakene var valgt ut fra kunnskap om 

hvilke konsekvenser som er vanlig å erfare ved gitte diagnoser og hvilke tiltak som har en 

påvist eller antatt effekt for å øke funksjonsnivået eller den helserelaterte livskvaliteten. Det 

som var fraværende i disse artiklene, i lys av pasientspesifikke målprosesser, var altså 

beskrivelser av pasientmedvirkning i målprosessene og etterspørsel etter individuelle behov 

og prioriteringer i en målsammenheng. Den samme avstanden mellom ideologiske føringer og 

konkret rehabiliteringspraksis har blitt rapportert i andre studier [49], og det er påpekt at 

struktur og organisatoriske rammebetingelser kan hemme pasientspesifikke målprosesser [49, 

53, 69, 110]. Rosewilliam og medarbeidere [49] har i en syntese av kvalitative studier 

beskrevet at pasientsentrerte målprosesser er uvanlig i rehabiliteringspraksis ved hjerneslag, 

selv om det er anbefalt som ordinær virksomhet. Til tross for antagelser om at pasienter bør 

og vil være involverte i beslutninger om rehabiliteringsmål, var det ikke slik i praksis. 

Målprosessene var i hovedsak behandlerstyrte, systemorienterte og populasjonsorienterte 

[49].  

Resultatene kan antyde at det foreligger en slags verdirangering mellom ulike former for mål, 

slik at organisatoriske mål og forhåndsdefinerte mål rangerer over pasientspesifikke mål når 

det kommer til klinisk praksis. Hvis pasientspesifikke mål står i en risiko for å bli overstyrt 

eller valgt bort av hensyn til organisatoriske mål eller forhåndsdefinerte mål, kan det tenkes at 

pasienter får en avstand til egen rehabiliteringsprosess og ikke har den samme muligheten til å 
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oppnå de resultatene som er mest relevante og funksjonsforberedende i sin individuelle 

situasjon på det aktuelle tidspunktet. En måte å forbedre praksis på i dette området, kan være 

å øke bevisstheten rundt det individuelle perspektivet på rehabiliteringsprosesser. Et annet 

virkemiddel kan være å gå gjennom strukturelle betingelser og organiseringsrutiner som 

påvirker beslutninger om rehabiliteringsmål og se etter muligheter for pasientmedvirkning i 

målprosesser på egen arbeidsplass. 

Muligheten til å tilrettelegge for pasientmedvirkning i ulike rehabiliteringsstrukturer kom 

fram i den delen av datamaterialet som inneholdt beskrivelser av pasientspesifikke 

målprosesser (36 %). I disse studiene var målprosessene knyttet til ulike helsetjenestenivåer, 

dag- og døgnrehabilitering med ulik varighet, individuelle og gruppebaserte intervensjoner og 

ulike teamsammensetninger, som vist i tabell 5. Målprosessene ble initiert og organisert på 

ulike måter og med en variasjon i hvilke profesjoner som var tettest på måldialogen med 

pasienten. I disse studiene ble også organisatoriske og forhåndsdefinerte mål identifisert, og 

denne formen for mål var oftest mer tydelige i tekstene enn pasientspesifikke mål. 

Opplysninger om pasientspesifikke mål var ofte mer indirekte formidlet, og det oppsto i flere 

tilfeller en usikkerhet om graden av pasientmedvirkning i målprosessene. Gjennomgående var 

helsepersonells påvirkning på målbeslutningene mest tydelig beskrevet. At helsepersonell 

dominerer mest i beslutningsdialoger med pasienter, er vist i studier som blant annet med lyd- 

eller videopptak eller deltagende observasjon har gått tett på dialogen mellom pasient og 

helsepersonell [111-113]. Pasienters innledende innspill til mål har for eksempel blitt 

omformulert og styrt i dialogen med helsepersonell, mot valg av målområder som er dominert 

av helsepersonells begrunnelser [112]. I noen tilfeller er dette bevisst fra helsepersonell sin 

side, med bakgrunn i deres kliniske resonnering [56, 112]. I andre tilfeller kan helsepersonell 

ha en antagelse om at de jobber pasientsentrert og legger til rette for pasientmedvirkning, 

mens den reelle praksisen viser noe annet [114]. Graden av pasient-villet medvirkning i 

målbeslutninger spiller også inn [6, 49], som beskrevet i kapittel 2.  Opplevelsen av at 

helsepersonell kan legge sterke føringer på mål og behandlingsinnhold, har vist seg å være en 

av flere faktorer som reduserer en pasient-villet medvirkning i beslutninger om mål [49].  

Resultatene som angår en usikker pasientmedvirkning og behandler-dominerte beslutninger 

om mål, er viktige temaer å drøfte videre, for eksempel i utdanning og opplæring av 

helsepersonell som skal jobbe med rehabilitering eller i andre holdningsskapende fora. Det vil 

også være interessant med videre forskning som går tett på dialogen mellom helsepersonell og 
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pasient, og bidrar til en bevisstgjøring om samspillet mellom partene og hva som fremmer en 

delt beslutningstaking i de ulike fasene i en målprosess.   

6.3.2 En spesifikk målsettingsfase 

Det er interessant at det ikke ble beskrevet bruk av pasientspesifikke instrumenter i 

datamaterialet, siden det foreligger en rekke generiske eller diagnosespesifikke instrumenter 

som er relevante for målgruppen [17, 55]. Det kan bety at helsepersonell eller forskere mener 

at pasient-genererte målområder ikke er egnet i den aktuelle settingen, eller at det ikke finnes 

tilstrekkelig kompetanse i teamet, tid eller ressurser til å bruke instrumentene. En annen 

forklaring kan være at pasientspesifikk målsetting ikke betraktes som et nødvendig element 

for å oppnå effekt på forhåndsdefinerte utfallsmål i randomiserte kontrollerte 

forskningsstudier. Funn i en systematisk oversikt har vist at både pasienter og helsepersonell 

har opplevd pasientspesifikke instrumenter som nyttige i målprosesser, som en hjelp til å 

reflektere over nå-situasjonen, identifisere og prioritere meningsfulle rehabiliteringsmål, få til 

individuelt tilpassede rehabiliteringstiltak og evaluere endring over tid [55]. Alle 

instrumentene er ment å utvikle pasient-genererte mål, men de retter seg mot ulike 

overskrifter: noen overskrifter angår generelt velvære eller livskvalitet, andre handler mer om 

konkret aktivitetsutøvelse eller deltakelse, mens andre igjen er rettet mot mer avgrensede 

områder som personlig stell, mobilitet eller søvn. De ulike instrumentene kan velges slik at de 

matcher behovene i den aktuelle settingen [55, 63].  Innvendinger mot pasientspesifikke 

instrumenter i klinikk angår tidsbruk og behov for helsepersonellressurser til intervjubaserte 

metoder [63]. Instrumenter med estimert tidsbruk under 20 minutter oppleves dog som 

anvendbare i mange settinger, og en intervjuprosess har vist seg å være til klinisk nytte ved at 

det leder fram til relevante problem- og målpresiseringer (ibid). Innvendinger mot 

instrumentene i forskningssammenheng angår problemet med ikke-standardiserte variabler og 

problemet med å sammenligne data på gruppenivå, men det ligger godt til rette for å måle 

individuell endring [63].  

Det finnes altså varierte, tilgjengelige instrumenter for å utvikle pasientspesifikke mål, og 

type instrument kan velges ut fra tilgjengelig tid, ressurser og relevante målområder i ulike 

kliniske settinger. Å overføre tilgjengelige pasientspesifikke instrumenter i større grad til 

klinisk praksis og forskning, vil kunne forbedre praktiseringen av ideologiske føringer 

angående pasientsentrerte, målrettede rehabiliteringsforløp.   
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I fem studier ble anbefalte karakteristika for skriftlig mål nevnt, som realistisk, eller delmål 

og kortsiktige mål, men ingen henviste eksplisitt til SMART-anbefalingene. Dette er 

interessant siden SMART-anbefalinger er hyppig referert til i rehabiliteringsteori, som en 

veiledning og støtte ved utforming av skriftlige målformuleringer [7, 49, 90]. I studier er 

SMART-tilnærmingen verdsatt av helsepersonell blant annet fordi den bidrar til å gjøre 

målene målbare, - noe som er nødvendig for å kunne dokumentere effekt av en 

rehabiliteringstjeneste i klinisk sammenheng og i forskning [66]. Innvendinger mot SMART-

tilnærmingen er at den kan oppleves vanskelig og tidkrevende, og at målprosesser krever en 

kompetanse som man ikke automatisk har med seg fra helsefaglige grunnutdanninger (ibid). 

At det foreligger et opplæringsbehov i målsettingsfasen og i målprosesser generelt er påpekt i 

ulike studier, og både pasienter og helsepersonell har etterspurt økt kompetanse på området 

[49, 53, 56, 69, 115-120]. Relevante opplæringstemaer kan være hva målprosesser er, hva 

som kjennetegner mål som er egnet for en rehabiliteringskontekst, relevante midler og 

metoder og hva som i denne sammenhengen er gode kommunikasjons- og 

forhandlingsferdigheter (ibid).  

Det ser ut til at usikkerhet om hvordan man kan sette mål og bruke mål i en 

rehabiliteringsprosess, er en barriere for pasientspesifikke målprosesser som må tas alvorlig. 

SMART-anbefalinger eller andre tilgjengelige metoder for å utvikle skriftlige 

målformuleringer som fungerer i praksis, fungerer ikke som hjelp hvis det foreligger 

usikkerhet hos partene om hvordan metodene skal praktiseres. På bakgrunn av disse 

drøftingene kan en anbefaling for framtiden være at forskere og klinikere med kompetanse i 

målsetting og andre komponenter i pasientspesifikke målprosesser investerer tid og ressurser i 

utvikling av opplæringsprogrammer og i større grad tilbyr kurs i målprosesser i praksis på 

ulike rehabiliteringssteder, for pasienter og helsepersonell. 

Studiene som hadde beskrivelser av konkret målsetting, uten bruk av pasientspesifikke 

instrumenter og formelle metoder, brukte uformell intervjuguide eller dialog for å gjøre om 

organisatoriske eller forhåndsdefinerte mål til pasientspesifikke mål. Det kunne i flere tilfeller 

være utfordrende i kodeprosessen å oppdage disse målsettingene, for de var ikke alltid knyttet 

til begrepet mål. Det kunne være indirekte formidlet i potensielle tekstpassasjer som verified 

potential challenges, self-perceived disease-related problems at work, identifying personally 

relevant activities og individual developments. Koderen trengte kontekstuell støtte andre 
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steder i artikkelen for å sette uttrykkene i sammenheng med pasientspesifikke målprosesser, 

som tidligere nevnt i drøfting av metode.  

6.3.3 En målstyrt planleggings- og gjennomføringsfase 

I seks av åtte studier hvor en pasientspesifikk målprosess var beskrevet, var dette knyttet til 

utforming av rehabiliteringsplaner. I to av studiene var også bruk av plan for å overkomme 

potensielle hindringer, også kalt mestringsplan, inkludert. Det kunne variere hvem som var 

den mest dominante parten i utforming av rehabiliteringsplaner og delmål, og det var ikke 

alltid like lett å danne seg en oppfatning av pasientens rolle. Det var ikke så overraskende at 

bruk av mestringsplaner ikke var så hyppig brukt i datamaterialet, for det er et tillegg til 

målprosesser som har kommet i senere tid [56]. Rehabiliteringsplaner er i tidligere studier 

omtalt som en sentral strategi for helsefremmende atferdsendring og egenmestring [53, 62, 

121], og det kan se ut til planer for å overkomme potensielle hindringer i økende grad blir 

kombinert med rehabiliteringsplaner for å nå målene [122]. Identifisering av egne intensjoner 

for å nå et mål er en viktig start for måloppnåelse, og rehabiliteringsplaner kan være et viktig 

virkemiddel for å overføre disse intensjonene til praktisk handling. Med mestringsplaner kan 

sjansen til måloppnåelse øke, fordi det også rettes fokus mot risikosituasjoner og hva som er 

relevant å gjøre da [56, 122]. Det er påpekt i en liten studie at rehabiliteringsplaner i seg selv 

ikke nødvendigvis er et nyttig verktøy for å oppnå målrettede endringer [123]. Nytten så ut til 

å henge sammen med graden av pasientmedvirkning. Rehabiliteringsplaner ble brukt og førte 

til ønsket endring når de var utviklet som følge av en gjensidig beslutningsprosess mellom 

partene, men ble lite brukt og førte ikke til tydelige endringer når utviklingen av planen i for 

stor grad var en helsepersonell-ledet prosess [123].  

Rehabiliteringsplaner ble altså brukt som en komponent i de fleste studiene hvor 

pasientspesifikke målprosesser var beskrevet, men det var igjen en usikkerhet rundt graden av 

pasientmedvirkning. Det kan være nyttig for klinisk praksis å ta med seg at bruk av 

rehabiliterings- og mestringsplaner krever en samtidig bevissthet rundt delt beslutningstaking. 

Planlegging og gjennomføring av målrettede tiltak bør skje langs to mentale spor. Det ene 

sporet handler om fasene i målprosessen, det andre sporet handler om den anbefalte 

likeverdige relasjonen mellom pasient og helsepersonell.  

Oppmerksomheten mot samarbeidet mellom pasient og helsepersonell ble et 

gjennomgangstema for alle fasene i målprosessen. I framtidige studier kan det være relevant å 
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se nærmere på hva som fremmer praktisering av pasientmedvirkning og delt 

beslutningstaking i alle fasene i en målprosess ved tverrfaglig rehabilitering.  

6.3.4 En fase for evaluering av måloppnåelse 

I fem av 22 studier var det beskrevet en evaluering av pasientspesifikke mål underveis i 

rehabiliteringsforløpet eller i oppfølgingsperioden, men ingen av disse målene var inkludert 

som utfallsmål. Utfallsmålene i datamaterialet reflekterte ulike ICF-komponenter, som 

kroppsfunksjoner, kroppsstrukturer, aktivitet og deltagelse, se tabell 5. I utfallsmålene var den 

biomedisinske tilnærmingen ivaretatt - blant annet ved å evaluere sykdomsaktivitet, 

behandlingsrespons og objektive tester av kapasitet til fysisk utførelse (tabell 5) – samtidig 

som perspektivet var utvidet og inkluderte utfallsmål angående psykologiske og sosiale 

faktorer – som mestringstro, livskvalitet og arbeidsstatus (tabell 5). Bredden i utfallsmålene 

kan forstås som en refleksjon av forskernes og helsepersonellets biopsykososiale forståelse av 

helse og rehabilitering [38, 41], men det var altså ingen pasientspesifikke mål eller 

pasientspesifikke instrumenter inkludert som utfallsmål i datamaterialet. En forklaring kan 

være at pasientspesifikke instrumenter med åpne svarkategorier eller andre variabler som ikke 

er standardiserte, byr på utfordringer i forskningssammenheng [63], som nevnt tidligere. En 

annen forklaring kan være at populasjonsorienterte målprosesser i hovedsak var drivende i de 

inkluderte studiene, og ikke pasientsentrerte, individ-orienterte målprosesser. 

Populasjonsorienterte mål kan angå målområder som er identifisert som gunstige på 

gruppenivå for personer som har MUSSP, eksempelvis trening, aktivitetsregulering, 

vektreduksjon og stress- eller smertemestring, og som gjenspeiles i studienes valg av 

utfallsmål. Tidligere studier har anbefalt at pasienter bygger sin rehabiliteringsprosess på 

spesifikke mål heller enn generelle mål [53], og altså utvikler et pasientspesifikt mål som 

respons på det populasjonsbaserte utfallsmålet (eksempelvis «Jeg vil trene intervalltrening 

4x4 i bakken bak nærbutikken min, mandager og torsdager») i stedet for «Trene kondisjon for 

bedre utholdenhet».) Dette bringer diskusjonen tilbake til vekselvirkningen mellom 

individperspektivet og gruppeperspektivet på mål, som nevnt under innledende 

målprosessfase, og diskusjonen tas ikke opp igjen her.    

Den systematiske oversikten inkluderte studier fra en 15 års-periode (1997-2012) og de åtte 

studiene (av 22) som beskrev pasientspesifikke målprosesser, var publiserte på spredte 

tidspunkt i den aktuelle perioden. Publiseringsårene var 1997, 2003, 2008, 2008, 2009, 2010 
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og 2011, som tidligere vist i Figur 9. Publiseringsårene for studier som ikke beskrev 

pasientspesifikke målprosesser var også jevnt fordelt innen tidsperioden (1997, 2005, 2006, 

2009, 2010, 2011, 2012). Disse resultatene antyder at pasientspesifikke målprosesser ikke har 

preget rehabiliteringspraksis i økende grad med årene. Det er i så fall et noe overraskende 

trekk. Forfatterne i de fleste inkluderte studiene hadde knyttet sine rehabiliteringstilbud til en 

biopsykososial forståelse av helse og sykdom, som vist i tabell 5. I et historisk perspektiv har 

ideologiskiftet fra biomedisinsk til biopsykososial tilnærming i rehabiliteringsfeltet blant 

annet berørt holdningen til maktstrukturen, som beskrevet i kapittel 2, med økt fokus på 

pasientsentrert praksis og en likeverdig relasjon mellom pasienter og helsepersonell [38, 41]. 

Hvis man går litt videre på forståelsen av en biopsykososial tilnærming som potensielt - men 

ikke nødvendigvis – kan være overlappende med pasientsentrert tilnærming (kapittel 2), kan 

det kanskje være en forklaring at en biopsykososial ideologi har kommet lenger i overføring 

til praktiske rehabiliteringsprosesser, enn hva en pasientsentrert tilnærming med praktisering 

av delt beslutningstaking og pasientspesifikke målprosesser har gjort. Det vil i så fall bety at 

det fortsatt trengs en oppmerksomhet i både klinikk og forskning mot pasientsentrert 

tilnærming og delt beslutningstaking, i en lengre prosess for å overføre ideologi til god 

praktisering av pasientspesifikke målprosesser.   

  



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



63 

 

7 Konklusjon 

I 36 % av 22 publiserte RCT-er som evaluerer effekt av tverrfaglig rehabilitering ble det 

identifisert beskrivelser av en eller flere komponenter i en pasientspesifikk målprosess. 

Populasjonsgruppen var voksne med langvarige MUSSP. 64 % av studiene hadde ikke 

innhold som reflekterte det individuelle perspektivet på definering og bruk av prioriterte, 

relevante mål for den enkelte i aktuell, tverrfaglig rehabiliteringskontekst. Innhold som 

omhandlet en målrettet rehabiliteringsprosess med biopsykososial tilnærming, var et 

gjenkjennbart mønster i datamaterialet som helhet, men målprosessene var da tydeligst knyttet 

til organisatoriske mål og mål som definerte helsepersonalets hensikter og begrunnelser med 

rehabiliteringstiltakene. Dette ble oppfattet som populasjonsorienterte mål som altså 

dominerte over innholdet om pasientspesifikke mål når datamaterialet ble vurdert under ett. 

Innholdet i studiene som beskrev pasientspesifikke målprosesser – sett under ett - dekket 

samarbeidet mellom pasient og helsepersonell fra drøfting av nåsituasjon og prioriterte 

målområder, til konkretisering av rehabiliteringsmål og bruk og evaluering av disse i 

planlegging og gjennomføring av tiltak. Det var beskrevet varierte komponenter i de 

pasientspesifikke målprosessene. Bruk av relevante og kortsiktige mål var nevnt, og utvikling 

av rehabiliteringsplaner og mestringsplaner. Innledende dialog om målområder var organisert 

på ulike måter; mellom pasient og ulike faggrupper enkeltvis eller samlet, eller i 

gruppeveiledning med individuelle målprosesser som ett av flere tema. Evaluering av 

målrettet progresjon eller måloppnåelse foregikk enkeltvis eller i gruppe, i inneværende 

rehabiliteringsperiode eller i oppfølgingstiden. Det var ikke beskrevet at pasientspesifikke mål 

var inkludert som utfallsmål i effektstudiene, og heller ikke bruk av pasientspesifikke 

instrumenter eller standardiserte målsettingsmetoder tidligere i rehabiliteringsforløpet. I 

gjennomgangen av tekstmaterialet var det gjentagende uklare beskrivelser av hvordan 

målrettede beslutningsprosesser hadde foregått mellom partene, og oftest var det pasientens 

rolle og påvirkningskraft som var vanskeligst å få et klart inntrykk av. Helsepersonell var 

tydeligst beskrevet i rollen som handlet om å initiere eller påvirke mål og målrettede 

rehabiliteringstiltak.  

Hvis trekkene i det som er beskrevet om mål i inkluderte RCT-er gjenspeiler en reell 

tverrfaglig rehabiliteringspraksis, antyder funnene et gap mellom klinisk praksis og 

ideologiske føringer som angår pasientspesifikke mål som kjernevirksomhet og god 
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tilrettelegging for delt beslutningstaking i målprosesser. Det kan i så fall være hensiktsmessig 

i framtiden å implementere økt bruk av pasientspesifikke mål i kombinasjon med eksisterende 

organisatoriske og forhåndsdefinerte mål, og gjennomgå vilkårene for en reell 

pasientmedvirkning i beslutningsprosesser som angår mål innenfor organiseringsrutinene på 

ulike rehabiliteringssteder. Kompetansehevende kurs og opplæringstilbud om mål og 

målprosesser, midler og metoder kan være relevant, inkludert bevisstgjørende tiltak for å 

fremme en likeverdig relasjon mellom pasient og helsepersonell i dialog og samarbeid om 

rehabiliteringsmål. I framtidige studier kan det være relevant å se nærmere på hva som 

fremmer en pasientsentrert tilnærming og delt beslutningstaking for å overføre ideologi til god 

praktisering av pasientspesifikke målprosesser.   
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Vedlegg 

Vedlegg 1. Søkeprofiler fra COCHRANE, MEDLINE, EMBASE, AMED, PsycINFO, CINAHL OG 

COHRANE CENTRAL.  

Cochrane Trials register 

ID Search  

#1 MeSH descriptor: [Rheumatic Diseases] explode all trees 

#2 MeSH descriptor: [Arthritis] explode all trees 

#3 MeSH descriptor: [Spondylitis, Ankylosing] explode all trees 

#4 MeSH descriptor: [Musculoskeletal Pain] explode all trees 

#5 MeSH descriptor: [Back Pain] explode all trees 

#6 MeSH descriptor: [Low Back Pain] explode all trees 

#7 MeSH descriptor: [Shoulder Pain] explode all trees 

#8 MeSH descriptor: [Neck Pain] explode all trees 

#9 MeSH descriptor: [Fibromyalgia] explode all trees 

#10 MeSH descriptor: [Scleroderma, Systemic] explode all trees 

#11 MeSH descriptor: [Myositis] explode all trees 

#12 MeSH descriptor: [Polymyalgia Rheumatica] explode all trees 

#13 #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12  

#14 rheumati* or musculoskeletal or (musculo next skeletal):ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 

#15 arthritis or arthritides or polyarthritis or polyarthridites or (felty* next/2 syndrome) or (caplan* next 2 syndrome) or (sjogren* 

next/2 syndrome) or (sicca next/2 syndrome):ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 

#16 (still* next disease) or bechterew* or (ankyl* next spond*) or ankylosis or spondylitis or osteoarthritis or osteoarthrosis or 

osteoarthritides:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 

#17 (musculoskeletal next pain*) or (muscle next pain*) or (back next/2 pain*) or (shoulder next/2 pain*) or (neck next/2 pain*) or 

osteoporosis or lupus or (inflamm* next/2 joint* next/2 disease*) or fibromyalgia:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 

#18 gout or vasculitis or amyloidosis or scleroderma or myositi* or polymyositi* or dermatomyositi* or dermatopolymyositi* or 

(inflammatory next myopath*) or (inflammatory next muscle next disease*):ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 

#19 #13 or #14 or #15 or #16 or #17 or #18  

#20 MeSH descriptor: [Interdisciplinary Communication] explode all trees 

#21 MeSH descriptor: [Patient Care Team] explode all trees 

#22 multidisciplinary or (multi next disciplinary) or (multi next professional) or multiprofessional or interdisciplinary or (inter next 

disciplinary) or team*:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 

#23 MeSH descriptor: [Patient Care Management] explode all trees 

#24 MeSH descriptor: [Patient Education as Topic] explode all trees 

#25 (cross* or inter* or multi* or team*) next/2 (care* or collab* or cooperation* or co-operation* or department or instit* or liais* or 

organisat* or profession* or sect* or team*):ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 

#26 patient next education:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 

#27 #20 or #21 or #22 or #23 or #24 or #25 or #26  

#28 #19 and #27  

#29 rehabilitation:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 

#30 MeSH descriptor: [Rehabilitation] explode all trees 

#31 #29 or #30  

#32 #28 and #31 from 1997 

Database: Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations and Ovid MEDLINE(R) <1946 to Present> 

Search Strategy: 

1     exp Rheumatic Diseases/ (167909) 

2     rheumati$.tw. (40016) 

3     musculoskeletal.tw. (24638) 

4     musculo skeletal.tw. (995) 

5     arthritis.tw. (118440) 

6     artitides.tw. (0) 

7     (felty$ adj2 syndrome).tw. (665) 

8     (caplan$ adj2 syndrome).tw. (113) 

9     (sjogren$ adj2 syndrome).tw. (10702) 

10     (sicca adj2 syndrome).tw. (722) 

11     still$ disease.tw. (1528) 

12     bechterew$ disease.tw. (373) 

13     ankylosing spondylitis/ (11174) 

14     (vertebral adj ankylosis).tw. (13) 

15     (ankyl$ adj spond$).tw. (9284) 
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16     ankylosis.tw. (3264) 

17     spondylitis.tw. (11057) 

18     osteoarthritis.tw. (32158) 

19     osteoarthrosis.tw. (2792) 

20     osteoartitides.tw. (0) 

21     musculoskeletal pain/ or back pain/ or low back pain/ (27356) 

22     musculoskeletal pain$.tw. (2722) 

23     back pain$.tw. (26781) 

24     Shoulder Pain/ (2533) 

25     shoulder pain$.tw. (3460) 

26     Neck Pain/ (3945) 

27     neck pain$.tw. (4945) 

28     osteoporosis.tw. (41640) 

29     lupus.tw. (54534) 

30     (inflamm$ adj2 joint$ adj2 disease$).tw. (1175) 

31     Fibromyalgia/ (5726) 

32     fibromyalgia.tw. (5996) 

33     gout.tw. (7597) 

34     inflammatory joint disease$.tw. (1089) 

35     vasculitis.tw. (21461) 

36     amyloidosis.tw. (15679) 

37     scleroderma.tw. (10956) 

38     exp Scleroderma, Systemic/ (15871) 

39     exp Myositis/ (15314) 

40     myositi$.tw. (6455) 

41     polymyositi$.tw. (4608) 

42     dermatomyositi$.tw. (6008) 

43     dermatopolymyositi$.tw. (95) 

44     (inflammatory adj myopath$).tw. (1699) 

45     (inflammatory adj muscle adj disease$).tw. (172) 

46     polymyalgia rheumatica/ (2081) 

47     or/1-46 (464930) 

48     interdisciplinary communication/ (8618) 

49     Patient Care Team/ (49541) 

50     multidisciplinary.tw. (38481) 

51     (multi adj disciplinary).tw. (2859) 

52     (multi adj professional).tw. (511) 

53     multiprofessional.tw. (734) 

54     interdisciplinary.tw. (18598) 

55     (inter adj disciplinary).tw. (322) 

56     team$.tw. (82532) 

57     Patient Care/ (6625) 

58     Patient Care Management/ (2111) 

59     Patient Education as Topic/ (67031) 

60     ((cross$ or inter$ or multi$ or team$) adj2 (care$ or collab$ or cooperation$ or co-operation$ or department$ or instit$ or liais$ or 

organisat$ or profession$ or sect$ or team$)).tw. (294196) 

61     patient education$.tw. (10598) 

62     or/48-61 (438390) 

63     Rehabilitation/ (16391) 

64     rehabilitation.fs. (156332) 

65     rehabilitation.tw. (93170) 

66     or/63-65 (212736) 

67     47 and 62 and 66 (2029) 

68     randomized controlled trial.pt. (346084) 

69     controlled clinical trial.pt. (86011) 

70     randomized.ab. (261425) 

71     placebo.ab. (142808) 

72     drug therapy.fs. (1598084) 

73     randomly.ab. (190418) 

74     trial.ab. (271056) 

75     groups.ab. (1232611) 

76     or/68-75 (3083949) 

77     (animals not (humans and animals)).sh. (3735753) 

78     76 not 77 (2636353) 

79     interrupted time series.tw. (825) 



74 

 

80     exp case-control studies/ or exp cohort studies/ or exp clinical trials as topic/ (1609013) 

81     (case adj control$).tw. (70326) 

82     (clinical adj trial$).tw. (192261) 

83     cohort.tw. (209842) 

84     pilot.tw. (79019) 

85     (before adj3 after adj3 stud$).tw. (7842) 

86     or/78-85 (3808356) 

87     67 and 86 (1063) 

88     limit 67 to "therapy (best balance of sensitivity and specificity)" (386) 

89     87 or 88 (1066) 

90     limit 89 to (yr="1997 -Current" and (danish or english or german or norwegian or swedish)) (895) 

*************************** 

Database: Embase <1996 to 2013 Week 03> 

Search Strategy: 

1     exp Rheumatic Diseases/ (91271) 

2     exp arthritis/ (187401) 

3     rheumati$.tw. (21594) 

4     musculoskeletal.tw. (26055) 

5     musculo skeletal.tw. (910) 

6     arthritis.tw. (95267) 

7     arthritides.tw. (832) 

8     polyarthritis.tw. (3051) 

9     polyarthritides.tw. (12) 

10     (felty$ adj2 syndrome).tw. (181) 

11     (caplan$ adj2 syndrome).tw. (31) 

12     (sjogren$ adj2 syndrome).tw. (8345) 

13     (sicca adj2 syndrome).tw. (518) 

14     still$ disease.tw. (1245) 

15     bechterew$.tw. (130) 

16     ankylosing spondylitis/ (9719) 

17     (ankyl$ adj spond$).tw. (7430) 

18     ankylosis.tw. (1942) 

19     spondylitis.tw. (8450) 

20     osteoarthritis.tw. (34187) 

21     osteoarthrosis.tw. (1511) 

22     osteoarthritides.tw. (0) 

23     musculoskeletal pain/ or back pain/ or low back pain/ (49327) 

24     musculoskeletal pain$.tw. (3326) 

25     (muscle adj pain$).tw. (2367) 

26     (back adj2 pain$).tw. (27759) 

27     Shoulder Pain/ (7177) 

28     (shoulder adj2 pain$).tw. (4304) 

29     Neck Pain/ (10167) 

30     (neck adj2 pain$).tw. (6019) 

31     osteoporosis.tw. (47596) 

32     lupus.tw. (40964) 

33     (inflamm$ adj2 joint$ adj2 disease$).tw. (1006) 

34     Fibromyalgia/ (10195) 

35     fibromyalgia.tw. (7976) 

36     gout.tw. (4863) 

37     vasculitis.tw. (19606) 

38     amyloidosis.tw. (10759) 

39     scleroderma.tw. (7247) 

40     exp Scleroderma, Systemic/ (11308) 

41     exp Myositis/ (15104) 

42     myositi$.tw. (4971) 

43     polymyositi$.tw. (3071) 

44     dermatomyositi$.tw. (4627) 

45     dermatopolymyositi$.tw. (56) 

46     (inflammatory adj myopath$).tw. (1709) 

47     (inflammatory adj muscle adj disease$).tw. (143) 

48     polymyalgia rheumatica/ (2101) 

49     or/1-48 (434991) 

50     interdisciplinary communication/ (6031) 

51     Patient Care Team/ (145835) 



75 

 

52     multidisciplinary.tw. (46704) 

53     (multi adj disciplinary).tw. (4315) 

54     (multi adj professional).tw. (710) 

55     multiprofessional.tw. (951) 

56     interdisciplinary.tw. (20134) 

57     (inter adj disciplinary).tw. (396) 

58     team$.tw. (87601) 

59     Patient Care/ (145835) 

60     Patient Care Management/ (145835) 

61     Patient Education as Topic/ (63347) 

62     ((cross$ or inter$ or multi$ or team$) adj2 (care$ or collab$ or cooperation$ or co-operation$ or department$ or instit$ or liais$ or 

organisat$ or profession$ or sect$ or team$)).tw. (304199) 

63     patient education$.tw. (10280) 

64     or/50-63 (529556) 

65     Rehabilitation/ (18273) 

66     rehabilitation care/ (7395) 

67     rh.fs. (76990) 

68     rehabilitation.tw. (85085) 

69     or/65-68 (136957) 

70     49 and 64 and 69 (2268) 

71     limit 70 to "therapy (best balance of sensitivity and specificity)" (426) 

72     limit 70 to (clinical trial or randomized controlled trial or controlled clinical trial) (421) 

73     randomized controlled trial/ (285030) 

74     (random$ of factorial$ or crossover$ or cross over$ or cross-over$ or placebo$ or volunteer$ or crossover-procedure or double-blind 

procedure or randomized controlled trial or single-blind procedure).tw. (295261) 

75     (doubl$ adj blind$).tw. (89800) 

76     (singl$ adj blind$).tw. (9614) 

77     assign$ allocat$.tw. (8) 

78     interrupted time series.tw. (878) 

79     exp case-control studies/ or exp cohort studies/ or exp clinical trials as topic/ (251625) 

80     (case adj control$).tw. (72778) 

81     (clinical adj trial$).tw. (208628) 

82     cohort$.tw. (294478) 

83     pilot$.tw. (90790) 

84     (before adj3 after adj3 stud$).tw. (6125) 

85     or/73-84 (1130632) 

86     70 and 85 (542) 

87     71 or 72 or 86 (786) 

88     limit 87 to (yr="1997 -Current" and (danish or english or german or norwegian or swedish)) (735) 

Alternativt oppsett: 

1. exp Rheumatic Diseases/ 

2. exp arthritis/ 

3. rheumati$.tw. 

4. musculoskeletal.tw. 

5. musculo skeletal.tw. 

6. arthritis.tw. 

7. arthritides.tw. 

8. polyarthritis.tw. 

9. polyarthritides.tw. 

10. (felty$ adj2 syndrome).tw. 

11. (caplan$ adj2 syndrome).tw. 

12. (sjogren$ adj2 syndrome).tw. 

13. (sicca adj2 syndrome).tw. 

14. still$ disease.tw. 
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15. bechterew$.tw. 

16. ankylosing spondylitis/ 

17. (ankyl$ adj spond$).tw. 

18. ankylosis.tw. 

19. spondylitis.tw. 

20. osteoarthritis.tw. 

21. osteoarthrosis.tw. 

22. osteoarthritides.tw. 

23. musculoskeletal pain/ or back pain/ or low back pain/ 

24. musculoskeletal pain$.tw. 

25. (muscle adj pain$).tw. 

26. (back adj2 pain$).tw. 

27. Shoulder Pain/ 

28. (shoulder adj2 pain$).tw. 

29. Neck Pain/ 

30. (neck adj2 pain$).tw. 

31. osteoporosis.tw. 

32. lupus.tw. 

33. (inflamm$ adj2 joint$ adj2 disease$).tw. 

34. Fibromyalgia/ 

35. fibromyalgia.tw. 

36. gout.tw. 

37. vasculitis.tw. 

38. amyloidosis.tw. 

39. scleroderma.tw. 

40. exp Scleroderma, Systemic/ 

41. exp Myositis/ 

42. myositi$.tw. 

43. polymyositi$.tw. 

44. dermatomyositi$.tw. 

45. dermatopolymyositi$.tw. 

46. (inflammatory adj myopath$).tw. 

47. (inflammatory adj muscle adj disease$).tw. 

48. polymyalgia rheumatica/ 

49. or/1-48 

50. interdisciplinary communication/ 

51. Patient Care Team/ 

52. multidisciplinary.tw. 
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53. (multi adj disciplinary).tw. 

54. (multi adj professional).tw. 

55. multiprofessional.tw. 

56. interdisciplinary.tw. 

57. (inter adj disciplinary).tw. 

58. team$.tw. 

59. Patient Care/ 

60. Patient Care Management/ 

61. Patient Education as Topic/ 

62. ((cross$ or inter$ or multi$ or team$) adj2 (care$ or collab$ or cooperation$ or co-operation$ or department$ or instit$ or liais$ or 

organisat$ or profession$ or sect$ or team$)).tw. 

63. patient education$.tw. 

64. or/50-63 

65. Rehabilitation/ 

66. rehabilitation care/ 

67. rh.fs. 

68. rehabilitation.tw. 

69. or/65-68 

70. 49 and 64 and 69 

71. limit 70 to "therapy (best balance of sensitivity and specificity)" 

72. limit 70 to (clinical trial or randomized controlled trial or controlled clinical trial) 

73. randomized controlled trial/ 

74. (random$ of factorial$ or crossover$ or cross over$ or cross-over$ or placebo$ or volunteer$ or crossover-procedure or double-blind 

procedure or randomized controlled trial or single-blind procedure).tw. 

75. (doubl$ adj blind$).tw. 

76. (singl$ adj blind$).tw. 

77. assign$ allocat$.tw. 

78. interrupted time series.tw. 

79. exp case-control studies/ or exp cohort studies/ or exp clinical trials as topic/ 

80. (case adj control$).tw. 

81. (clinical adj trial$).tw. 

82. cohort$.tw. 

83. pilot$.tw. 

84. (before adj3 after adj3 stud$).tw. 

85. or/73-84 

86. 70 and 85 

87. 71 or 72 or 86 

88. limit 87 to (yr="1997 -Current" and (danish or english or german or norwegian or swedish)) 
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Database: AMED (Allied and Complementary Medicine) <1985 to January 2013> 

Search Strategy: 

1     exp muscular disease/ or exp rheumatic disease/ (10223) 

2     exp arthritis/ (4336) 

3     rheumati$.tw. (840) 

4     musculoskeletal.tw. (4411) 

5     musculo skeletal.tw. (112) 

6     arthritis.tw. (3362) 

7     arthritides.tw. (16) 

8     polyarthritides.tw. (0) 

9     polyarthritis.tw. (45) 

10     (felty$ adj2 syndrome).tw. (1) 

11     (caplan$ adj2 syndrome).tw. (0) 

12     (sjogren$ adj2 syndrome).tw. (28) 

13     (sicca adj2 syndrome).tw. (8) 

14     still$ disease.tw. (3) 

15     bechterew$.tw. (14) 

16     spondylitis ankylosing/ (205) 

17     (ankyl$ adj spond$).tw. (203) 

18     ankylosis.tw. (25) 

19     spondylitis.tw. (309) 

20     osteoarthritis.tw. (2318) 

21     osteoarthrosis.tw. (95) 

22     osteoarthritides.tw. (0) 

23     musculoskeletal pain/ or back pain/ or low back pain/ (3627) 

24     musculoskeletal pain$.tw. (452) 

25     (muscle adj pain$).tw. (175) 

26     (back adj2 pain$).tw. (5705) 

27     Shoulder Pain/ (214) 

28     (shoulder adj2 pain$).tw. (828) 

29     Neck Pain/ (762) 

30     (neck adj2 pain$).tw. (1237) 

31     osteoporosis.tw. (1239) 

32     lupus.tw. (161) 

33     (inflamm$ adj2 joint$ adj2 disease$).tw. (14) 

34     Fibromyalgia/ (1484) 

35     fibromyalgia.tw. (1654) 

36     gout.tw. (99) 

37     vasculitis.tw. (24) 

38     amyloidosis.tw. (14) 

39     scleroderma.tw. (66) 

40     exp Scleroderma, Systemic/ (47) 

41     exp Myositis/ (55) 

42     myositi$.tw. (80) 

43     polymyositi$.tw. (18) 

44     dermatomyositi$.tw. (25) 

45     dermatopolymyositi$.tw. (1) 

46     (inflammatory adj myopath$).tw. (22) 

47     (inflammatory adj muscle adj disease$).tw. (1) 

48     or/1-47 (24868) 

49     Patient Care Team/ (1504) 

50     multidisciplinary.tw. (1606) 

51     (multi adj disciplinary).tw. (150) 

52     (multi adj professional).tw. (48) 

53     multiprofessional.tw. (93) 

54     interdisciplinary.tw. (1180) 

55     (inter adj disciplinary).tw. (25) 

56     team$.tw. (4522) 

57     Patient Care/ (1654) 

58     Patient Care Management/ (477) 

59     patient education/ (1548) 

60     ((cross$ or inter$ or multi$ or team$) adj2 (care$ or collab$ or cooperation$ or co-operation$ or department$ or instit$ or liais$ or 

organisat$ or profession$ or sect$ or team$)).tw. (10797) 

61     patient education$.tw. (1734) 
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62     or/49-61 (15506) 

63     Rehabilitation/ (39224) 

64     rehabilitation.tw. (47247) 

65     or/63-64 (47247) 

66     48 and 62 and 65 (745) 

67     randomized controlled trial/ (1569) 

68     (random$ of factorial$ or crossover$ or cross over$ or cross-over$ or placebo$ or volunteer$ or crossover-procedure or double-blind 

procedure or randomized controlled trial or single-blind procedure).tw. (7505) 

69     (doubl$ adj blind$).tw. (1644) 

70     (singl$ adj blind$).tw. (561) 

71     assign$ allocat$.tw. (0) 

72     interrupted time series.tw. (18) 

73     exp case-control studies/ or exp cohort studies/ or exp clinical trials as topic/ (477) 

74     (case adj control$).tw. (618) 

75     (clinical adj trial$).tw. (4392) 

76     cohort$.tw. (3316) 

77     pilot$.tw. (3728) 

78     (before adj3 after adj3 stud$).tw. (80934) 

79     or/67-78 (86549) 

80     66 and 79 (543) 

81     limit 80 to (yr="1997 -Current" and (danish or english or german or norwegian or swedish)) (503) 

Alternativt oppsett: 

1. exp muscular disease/ or exp rheumatic disease/ 

2. exp arthritis/ 

3. rheumati$.tw. 

4. musculoskeletal.tw. 

5. musculo skeletal.tw. 

6. arthritis.tw. 

7. arthritides.tw. 

8. polyarthritides.tw. 

9. polyarthritis.tw. 

10. (felty$ adj2 syndrome).tw. 

11. (caplan$ adj2 syndrome).tw. 

12. (sjogren$ adj2 syndrome).tw. 

13. (sicca adj2 syndrome).tw. 

14. still$ disease.tw. 

15. bechterew$.tw. 

16. spondylitis ankylosing/ 

17. (ankyl$ adj spond$).tw. 

18. ankylosis.tw. 

19. spondylitis.tw. 

20. osteoarthritis.tw. 

21. osteoarthrosis.tw. 

22. osteoarthritides.tw. 

23. musculoskeletal pain/ or back pain/ or low back pain/ 

24. musculoskeletal pain$.tw. 

25. (muscle adj pain$).tw. 
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26. (back adj2 pain$).tw. 

27. Shoulder Pain/ 

28. (shoulder adj2 pain$).tw. 

29. Neck Pain/ 

30. (neck adj2 pain$).tw. 

31. osteoporosis.tw. 

32. lupus.tw. 

33. (inflamm$ adj2 joint$ adj2 disease$).tw. 

34. Fibromyalgia/ 

35. fibromyalgia.tw. 

36. gout.tw. 

37. vasculitis.tw. 

38. amyloidosis.tw. 

39. scleroderma.tw. 

40. exp Scleroderma, Systemic/ 

41. exp Myositis/ 

42. myositi$.tw. 

43. polymyositi$.tw. 

44. dermatomyositi$.tw. 

45. dermatopolymyositi$.tw. 

46. (inflammatory adj myopath$).tw. 

47. (inflammatory adj muscle adj disease$).tw. 

48. or/1-47 

49. Patient Care Team/ 

50. multidisciplinary.tw. 

51. (multi adj disciplinary).tw. 

52. (multi adj professional).tw. 

53. multiprofessional.tw. 

54. interdisciplinary.tw. 

55. (inter adj disciplinary).tw. 

56. team$.tw. 

57. Patient Care/ 

58. Patient Care Management/ 

59. patient education/ 

60. ((cross$ or inter$ or multi$ or team$) adj2 (care$ or collab$ or cooperation$ or co-operation$ or department$ or instit$ or liais$ or 

organisat$ or profession$ or sect$ or team$)).tw. 

61. patient education$.tw. 

62. or/49-61 
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63. Rehabilitation/ 

64. rehabilitation.tw. 

65. or/63-64 

66. 48 and 62 and 65 

67. randomized controlled trial/ 

68. (random$ of factorial$ or crossover$ or cross over$ or cross-over$ or placebo$ or volunteer$ or crossover-procedure or double-blind 

procedure or randomized controlled trial or single-blind procedure).tw. 

69. (doubl$ adj blind$).tw. 

70. (singl$ adj blind$).tw. 

71. assign$ allocat$.tw. 

72. interrupted time series.tw. 

73. exp case-control studies/ or exp cohort studies/ or exp clinical trials as topic/ 

74. (case adj control$).tw. 

75. (clinical adj trial$).tw. 

76. cohort$.tw. 

77. pilot$.tw. 

78. (before adj3 after adj3 stud$).tw. 

79. or/67-78 

80. 66 and 79 

81. limit 80 to (yr="1997 -Current" and (danish or english or german or norwegian or swedish)) 

Database: PsycINFO <1987 to January Week 3 2013> 

Search Strategy 

1     exp musculoskeletal disorders/ (10378) 

2     exp arthritis/ (2636) 

3     rheumati$.tw. (541) 

4     musculoskeletal.tw. (2994) 

5     musculo skeletal.tw. (74) 

6     arthritis.tw. (3316) 

7     arthritides.tw. (1) 

8     polyarthritis.tw. (34) 

9     polyarthritides.tw. (0) 

10     (felty$ adj2 syndrome).tw. (2) 

11     (caplan$ adj2 syndrome).tw. (0) 

12     (sjogren$ adj2 syndrome).tw. (150) 

13     (sicca adj2 syndrome).tw. (7) 

14     still$ disease.tw. (1) 

15     bechterew$.tw. (3) 

16     (ankyl$ adj spond$).tw. (74) 

17     ankylosis.tw. (5) 

18     spondylitis.tw. (78) 

19     osteoarthritis.tw. (992) 

20     osteoarthrosis.tw. (8) 

21     osteoarthritides.tw. (0) 

22     back pain/ (2334) 

23     musculoskeletal pain$.tw. (823) 

24     (muscle adj pain$).tw. (449) 

25     (back adj2 pain$).tw. (3251) 

26     (shoulder adj2 pain$).tw. (284) 

27     (neck adj2 pain$).tw. (657) 

28     osteoporosis.tw. (1197) 

29     lupus.tw. (864) 
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30     (inflamm$ adj2 joint$ adj2 disease$).tw. (7) 

31     Fibromyalgia/ (1064) 

32     fibromyalgia.tw. (2011) 

33     gout.tw. (75) 

34     vasculitis.tw. (285) 

35     amyloidosis.tw. (263) 

36     scleroderma.tw. (65) 

37     myositi$.tw. (158) 

38     polymyositi$.tw. (63) 

39     dermatomyositi$.tw. (61) 

40     dermatopolymyositi$.tw. (0) 

41     (inflammatory adj myopath$).tw. (65) 

42     (inflammatory adj muscle adj disease$).tw. (5) 

43     or/1-42 (19839) 

44     multidisciplinary.tw. (10357) 

45     (multi adj disciplinary).tw. (1151) 

46     (multi adj professional).tw. (255) 

47     multiprofessional.tw. (251) 

48     interdisciplinary.tw. (11997) 

49     (inter adj disciplinary).tw. (247) 

50     team$.tw. (39471) 

51     Patient Care/ (3358) 

52     client education/ (2476) 

53     ((cross$ or inter$ or multi$ or team$) adj2 (care$ or collab$ or cooperation$ or co-operation$ or department$ or instit$ or liais$ or 

organisat$ or profession$ or sect$ or team$)).tw. (94218) 

54     patient education$.tw. (1918) 

55     or/44-54 (116340) 

56     Rehabilitation/ (10310) 

57     rehabilitation.tw. (29719) 

58     or/56-57 (30853) 

59     43 and 55 and 58 (211) 

60     randomized.ab. (31366) 

61     placebo.ab. (23225) 

62     randomly.ab. (37695) 

63     trial.ab. (44933) 

64     groups.ab. (246028) 

65     or/60-64 (329281) 

66     (animals not (humans and animals)).sh. (2720) 

67     65 not 66 (329126) 

68     interrupted time series.tw. (338) 

69     clinical trials/ (6454) 

70     (case adj control$).tw. (5625) 

71     (clinical adj trial$).tw. (18115) 

72     cohort$.tw. (33643) 

73     pilot$.tw. (23785) 

74     (before adj3 after adj3 stud$).tw. (1062) 

75     or/67-74 (384105) 

76     59 and 75 (61) 

77     limit 59 to "therapy (best balance of sensitivity and specificity)" (33) 

78     limit 59 to "2000 treatment outcome/randomized clinical trial" (16) 

79     or/76-78 (77) 

80     limit 79 to (yr="1997 -Current" and (danish or english or german or norwegian or swedish)) (68) 

  Alternativt oppsett: 

1. exp musculoskeletal disorders/ 

2. exp arthritis/ 

3. rheumati$.tw. 

4. musculoskeletal.tw. 

5. musculo skeletal.tw. 

6. arthritis.tw. 

7. arthritides.tw. 
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8. polyarthritis.tw. 

9. polyarthritides.tw. 

10. (felty$ adj2 syndrome).tw. 

11. (caplan$ adj2 syndrome).tw. 

12. (sjogren$ adj2 syndrome).tw. 

13. (sicca adj2 syndrome).tw. 

14. still$ disease.tw. 

15. bechterew$.tw. 

16. (ankyl$ adj spond$).tw. 

17. ankylosis.tw. 

18. spondylitis.tw. 

19. osteoarthritis.tw. 

20. osteoarthrosis.tw. 

21. osteoarthritides.tw. 

22. back pain/ 

23. musculoskeletal pain$.tw. 

24. (muscle adj pain$).tw. 

25. (back adj2 pain$).tw. 

26. (shoulder adj2 pain$).tw. 

27. (neck adj2 pain$).tw. 

28. osteoporosis.tw. 

29. lupus.tw. 

30. (inflamm$ adj2 joint$ adj2 disease$).tw. 

31. Fibromyalgia/ 

32. fibromyalgia.tw. 

33. gout.tw. 

34. vasculitis.tw. 

35. amyloidosis.tw. 

36. scleroderma.tw. 

37. myositi$.tw. 

38. polymyositi$.tw. 

39. dermatomyositi$.tw. 

40. dermatopolymyositi$.tw. 

41. (inflammatory adj myopath$).tw. 

42. (inflammatory adj muscle adj disease$).tw. 

43. or/1-42 

44. multidisciplinary.tw. 

45. (multi adj disciplinary).tw. 
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46. (multi adj professional).tw. 

47. multiprofessional.tw. 

48. interdisciplinary.tw. 

49. (inter adj disciplinary).tw. 

50. team$.tw. 

51. Patient Care/ 

52. client education/ 

53. ((cross$ or inter$ or multi$ or team$) adj2 (care$ or collab$ or cooperation$ or co-operation$ or department$ or instit$ or liais$ or 

organisat$ or profession$ or sect$ or team$)).tw. 

54. patient education$.tw. 

55. or/44-54 

56. Rehabilitation/ 

57. rehabilitation.tw. 

58. or/56-57 

59. 43 and 55 and 58 

60. randomized.ab. 

61. placebo.ab. 

62. randomly.ab. 

63. trial.ab. 

64. groups.ab. 

65. or/60-64 

66. (animals not (humans and animals)).sh. 

67. 65 not 66 

68. interrupted time series.tw. 

69. clinical trials/ 

70. (case adj control$).tw. 

71. (clinical adj trial$).tw. 

72. cohort$.tw. 

73. pilot$.tw. 

74. (before adj3 after adj3 stud$).tw. 

75. or/67-74 

76. 59 and 75 

77. limit 59 to "therapy (best balance of sensitivity and specificity)" 

78. limit 59 to "2000 treatment outcome/randomized clinical trial" 

79. or/76-78 

80. limit 79 to (yr="1997 -Current" and (danish or english or german or norwegian or swedish)) 

 

Cinahl  
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 Query  Limiters/Expanders  Results  

S80  S78 OR S79   383  

S79  S46 AND S59 AND S62  

Limiters - Published Date from: 19970101-

20130231; Language: Danish, English, German, 

Norwegian, Swedish; Publication Type: Clinical 

Trial, Meta Analysis, Randomized Controlled 

Trial  

 

115  

S78  S63 OR S77  

Limiters - Published Date from: 19970101-

20130231; Language: Danish, English, German, 

Norwegian, Swedish  

 

382  

S77  S75 AND S76   346  

S76  

S64 OR S65 OR S66 OR S67 OR S68 

OR S69 OR S70 OR S71 OR S72 OR 

S73 OR S74  

 302,422  

S75  S46 AND S59 AND S62   1,097  

S74  
TI before N3 after N3 stud* OR AB 

before N3 after N3 stud*  
 1,669  

S73  TI pilot* OR AB pilot*   26,590  

S72  TI cohort* OR AB cohort*   50,331  

S71  
TI (clinical trial*) OR AB (clinical 

trial*)  
 33,262  

S70  
TI (case control*) OR AB (case 

control*)  
 11,031  

S69  
TI (interrupted time serie*) OR AB 

(interrupted time serie*)  
 380  

S68  TI trial* OR AB trial*   112,521  

S67  TI randomly OR AB randomly   29,437  

S66  TI placebo OR AB placebo   23,459  

S65  TI randomized OR AB randomized   62,076  

S64  (MH "Clinical Trials+")   152,382  

S63  S46 AND S58 AND S62  

Limiters - Clinical Queries: Therapy - Best 

Balance  

Search modes - Boolean/Phrase  

218  

S62  S60 OR S61   51,775  

S61  TI rehabilitation OR AB rehabilitation   45,381  

S60  
(MH "Rehabilitation") OR (MH "Home 

Rehabilitation")  
 12,952  

S59  

S47 OR S48 OR S49 OR S50 OR S51 

OR S52 OR S53 OR S54 OR S55 OR 

S56 OR S57 OR S58  

 331,980  



86 

 

S58  

AB ( (cross* or inter* or multi* or 

team*) ) AND AB ( (care* or collab* or 

cooperation or co-operation* or 

department* or instit* or liais* or 

organisat* or profession* or sect* or 

team*) )  

 231,882  

S57  

TI ( (cross* or inter* or multi* or 

team*) ) AND TI ( (care* or collab* or 

cooperation or co-operation* or 

department* or instit* or liais* or 

organisat* or profession* or sect* or 

team*) )  

 37,631  

S56  
TI (patient education) OR AB (patient 

education)  
 6,424  

S55  (MH "Patient Education")   44,237  

S54  TI team* OR AB team*   40,645  

S53  
TI (inter disciplinary) OR AB (inter 

disciplinary)  
 142  

S52  
TI interdisciplinary OR AB 

interdisciplinary  
 7,166  

S51  
TI multiprofessional OR AB 

multiprofessional  
 561  

S50  
TI (multi professional) OR AB (multi 

professional)  
 425  

S49  
TI (multi disciplinary) OR AB (multi 

disciplinary)  
 1,115  

S48  
TI multidisciplinary OR AB 

multidisciplinary  
 12,916  

S47  

(MH "Patient Care") OR (MH 

"Multidisciplinary Care Team+") OR 

(MH "Patient Centered Care")  

 44,492  

S46  

S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 

OR S7 OR S8 OR S9 OR S10 OR S11 

OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 OR 

S16 OR S17 OR S18 OR S19 OR S20 

OR S21 OR S22 OR S23 OR S24 OR 

S25 OR S26 OR S27 OR S28 OR S29 

OR S30 OR S31 OR S32 OR S33 OR 

S34 OR S35 OR S36 OR S37 OR S38 

OR S39 OR S40 OR S41 OR S42 OR 

S43 OR S44 OR S45  

 93,212  

S45  (MH "Polymyalgia Rheumatica")   293  

S44  
TI (inflammatory muscle disease*) OR 

AB (inflammatory muscle disease*)  
 20  

S43  
TI (inflammatory myopath*) OR AB 

(inflammatory myopath*)  
 255  

S42  
TI dermatopolymyositi* OR AB 

dermatopolymyositi*  
 1  
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S41  
TI dermatomyositi* OR AB 

dermatomyositi*  
 569  

S40  TI polymyositi* OR AB polymyositi*   309  

S39  TI myositi* OR AB myositi*   625  

S38  (MH "Myositis+")   1,452  

S37  (MH "Scleroderma, Systemic")   1,852  

S36  TI scleroderma OR AB scleroderma   883  

S35  TI amyloidosis OR AB amyloidosis   764  

S34  TI vasculitis OR AB vasculitis   1,636  

S33  TI gout OR AB gout   1,193  

S32  TI fibromyalgia OR AB fibromyalgia   3,016  

S31  (MH "Fibromyalgia")   3,482  

S30  
TI inflamm* N2 joint* N2 disease* OR 

AB inflamm* N2 joint* N2 disease*  
 98  

S29  TI lupus OR AB lupus   4,292  

S28  TI osteoporosis OR AB osteoporosis   8,061  

S27  
TI back N2 pain* OR AB back N2 

pain*  
 12,718  

S26  
TI (muscle pain*) OR AB (muscle 

pain*)  
 623  

S25  
TI (musculoskeletal pain*) OR AB 

(musculoskeletal pain*)  
 1,318  

S24  (MH "Neck Pain")   3,431  

S23  (MH "Shoulder Pain")   1,860  

S22  (MH "Back Pain+")   16,958  

S21  (MH "Muscle Pain")   1,086  

S20  TI osteoartritides OR AB osteoartritides   0  

S19  TI osteoarthrosis OR AB osteoarthrosis   221  

S18  TI osteoarthritis OR AB osteoarthritis   8,526  

S17  
TI (ankyl* spond*) OR AB (ankyl* 

spond*)  
 1,260  

S16  TI spondylitis OR AB spondylitis   1,390  

S15  TI ankylosis OR AB ankylosis   250  

S14  TI bechterew* OR AB bechterew*   3  

S13  
TI (still* disease) OR AB (still* 

disease)  
 156  
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S12  
TI sicca * N2 syndrome OR AB sicca * 

N2 syndrome  
 36  

S11  
TI sjogren* N2 syndrome OR AB 

sjogren* N2 syndrome  
 890  

S10  
TI caplan* N2 syndrome OR AB 

caplan* N2 syndrome  
 1  

S9  
TI felty* N2 syndrome OR AB felty* 

N2 syndrome  
 25  

S8  TI arthitides OR AB arthitides   0  

S7  TI artitides OR AB artitides   0  

S6  TI arthritis OR AB arthritis   17,868  

S5  
TI (musculo skeletal) OR AB (musculo 

skeletal)  
 152  

S4  
TI musculoskeletal OR AB 

musculoskeletal  
 9,587  

S3  TI rheumati* OR AB rheumati*   3,072  

S2  (MH "Arthritis+")   35,232  

S1  (MH "Rheumatic Diseases+")   33,370  
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Vedlegg 2. Ekstraksjonsskjema for bakgrunnsinformasjon om inkluderte studier, med 

utgangspunkt i Rammeverk for rehabilitering (Klokkerud et al 2012, Grotle et al 2013)  

Study Title  

First author  Year of 

publication 

 

Purpose of 
study 

 Source  

Study design  Reference no.  

Population Disease 

Primary diagnosis 

 

Disease duration  

Age  

 Domains and key 

elements 

Description  

Context Welfare and healthcare system  

S
tr

u
ct

u
re

 

Criteria for admission and discharge  
Funding  
Clinical Setting 

Level of care: Primary, secondary, 

other 

Type of setting: inpatient, outpatient, 
rehabilitation centre, general hospital, 

home-based 

 

Rehabilitation team 
Specify type and number of each 

professions 

 

Rehabilitation management  
Patient involvement.Involved in 

meetings? 
 

Length of team care rehabilitation  
Follow-up after discharge from the 

rehabilitation period? 
 

P
ro

ce
ss

 

In
te

rv
en

ti
o
n

s 

Group education sessions?  
Group exercise sessions?  
Individual treatment sessions? 

(yes/no) 

For which health profession? 

 

T
y
p

e 
o

f 
in

d
iv

id
u

al
 t

re
at

m
en

t 

m
o

d
al

it
y
 

Education, information, 
counselling 

 

Exercises  
Electrotherapy  
Thermotherapy  
Acupunture  
«Hands-on»-intervention  
Psychological 

consulation 
 

ADL-help (e.g help with 
ADL from nurse) 

 

Other (specify)  
Self-training  
Formal team meetings?  

Assessment and evaluations (for clinical 

assessment) at admission/disharge 
 

O
u

tc
o
m

e,
  

P
 (

p
r
im

a
r
y

),
  

S
 (

S
e
k

u
n

d
a

ry
) 

Body functions (ICF)   
Activity (ICF)   
Participation (ICF)   
Health-related quality of life   
Self-mangement skills   
Goal attainment   
Patient satisfaction   
Harms/adverse effects   
Cost   

E=eligibility criteria ,  B=baseline characteristic 
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Vedlegg 3. Kodebok for deduktiv innholdsanalyse av målprosesser i artikler som evaluerer endringer eller 

effekt. Utarbeidet av Anne-Lene Sand-Svartrud 

Kodeboka skal brukes sammen med «Analyseskjema med nøkkelord og koderegler» som er bygget opp med fire kategorier 

basert på operasjonaliseringen til Scobbie et al (2011). Kodingen gjøres i flere trinn, først ved analyse av hver artikkel 

separat. Deretter ved å se på hele datamaterialet samlet sett. Denne kodeboka gjelder for analysetrinnene som skal gjøres med 

hver artikkel separat.   

Les gjennom artikkelen i fulltekst for å få helhetsbildet. Les gjennom hele artikkelen igjen, nå som systematisk 

gjennomlesing ved å bruke og fylle ut «Ekstraksjonsskjema for bakgrunnsinformasjon om inkluderte studier», som er basert 

på Rammeverk for rehabilitering (Klokkerud et al 2012). Målet er få fram den rehabiliteringskonteksten som en eventuell 

målprosess foregår i. Les igjennom en tredje gang og sett markering på tekst som på dette stedet i analyseprosessen oppfattes 

som en beskrivelse av målprosesser.  

Trekk ut relevante deler av tekstene, på en systematisk måte, ved å bruke de forhåndsdefinerte nøkkelordene, se punkt A. 

Vurder tekstutdragene ut fra kodereglene beskrevet her, se punkt B.   

Gå tilbake til innholdsinformasjon som ble trukket ut under øverste kulepunkt, og se dette i sammenheng med tekstutdragene 

som ble trukket ut av artikkelen på en systematisk måte i punkt A og B.  

Gjør en konklusjon på om det er beskrevet en målprosess i artikkelen, i så fall hvilke faser i målprosessen som er beskrevet 

og om pasienten er beskrevet som deltagende og i posisjon til å påvirke innhold og beslutninger i målprosessen.  

Gjør en kategorisering av ekskluderte tekstutdrag: det vil si tekstutdrag som er identifisert av de forhåndsdefinerte 

nøkkelordene, men som ikke beskriver en pasientspesifikk målprosess, se punkt C.  

 

A. Bruke forhåndsdefinerte nøkkelord for å identifisere potensielle tekstutdrag. 

Gjennomsøk hver artikkel for hvert av de ni forhåndsdefinerte nøkkelordene. Gjennomsøk for hånd ved artikler som kun 

finnes i papirversjon. Gjennomsøk ved bruk av pc og tekstbehandlingsprogrammer / ordletingsfunksjon ved artikler som 

finnes i elektronisk format. Gjør en opptelling av forekomst for hvert av nøkkelordene, for hver artikkel, i tråd med 

analyseskjemaet.   

Hver analyseenhet skal være minimum den setningen som inneholder et forhåndsdefinert nøkkelord. Hvis nødvendig for å 

forstå det manifeste innholdet i tekstutdraget, blir analyseenheten utvidet med setninger som står umiddelbart foran eller etter. 

Lengden på analyseenheten skal være lang nok til å kunne avgjøre om tekstutdraget kan reflektere en eller flere faser i en 

målprosess, og om pasienten i så fall er en deltager i målprosessen. Hvis dette ikke kan avgjøres av analyse-enheten: utvid 

med gjennomlesing av artikkelen som helhet og søk etter tekstpassasjer ikke identifisert av forhåndsdefinerte nøkkelord.  

Søk gjennom artikkelen for øvrig etter kontekstopplysninger eller tekstpassasjer som kan representere en pasientspesifikk 

målprosess eller gi opplysninger om pasientens rolle (aktiv aktør eller ikke deltagende) i relasjonen med teamet. Analysen 

skal altså omfatte artikkelteksten som et hele, selv om første utgangspunkt er tekstutdragene (Hsieh & Shannon 2005).  

Dette første steget som identifiserer og teller opp visse ord i teksten, har til hensikt å utforske bruken av ordene – først deres 

forekomst, så en vurdering av deres manifeste innhold. Fortsettelsen av analysen inkluderer en vurdering av øvrige deler av 

artikkelen og en viss fortolkning. 

 

B. Vurdere tekstutdrag som er identifisert ved hjelp av nøkkelordene.   

Tekstutdrag som er identifisert av nøkkelordene, skal vurderes for om innholdet kan representere en eller flere faser i en 

pasientspesifikk målprosess.  

Kategori 1: En innledende pasientspesifikk målprosessfase der pasientene identifiserer hvilke problemområder det er 

ønskelig og relevant å rette rehabiliteringsinnsatsen mot, og hva som er potensielle mål eller ønsket resultat for den enkelte 

pasient i samarbeidet med helsepersonell.  Pasientspesifikke målområder kan være utviklet av pasienten selv eller forhandlet 

fram i en likeverdig relasjon mellom pasient og helsepersonell (delt beslutningstaking) (Wade 2009, Scobbie et al 2011, 

Heiberg 2011). Innholdsanalysen skal inkludere identifikasjon av aktørene i den innledende fasen (pasient versus klinikere 

eller forskere) (Hsieh & Shannon 2005).   

Koderegler: Vurdere tekstutdrag som er identifisert ved hjelp av nøkkelordene goal*, aim*, expect*, need*, tailor*, obective 

og target* som sonderingsverktøy.Unntak: tekstutdrag som er identifisert ved hjelp av nøkkelordet goal* der ordet er brukt i 

betydning setting goals, goal setting, agreed goals skal vurderes i kategori 2 i stedet for kategori 1. 

Operasjonelle definisjoner (Hsieh  & Shannon 2005):  

Inkludere tekstutdrag som handler om en eller flere av punktene under, gitt at det fremkommer av tekstinnholdet at 

pasienten er en aktiv aktør:  

 Pasienter i den aktuelle studien uttaler seg eller blir spurt om egne mål eller potensielle målområder 

innledningsvis i rehabiliteringssamarbeidet med helsepersonell. 

 Pasienter i den aktuelle studien uttaler seg eller blir spurt om sine ønsker eller forventninger til resultatet av 

rehabiliteringen, innledningsvis i samarbeidet med helsepersonell. 
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 Pasient og helsepersonell forhandler fram, samarbeider om eller blir enige om relevante resultater eller 

potensielle rehabiliteringsmål i den aktuelle rehabiliteringskonteksten.  

 Pasienten skal være identifisert som deltagende i en innledende målprosessfase. 

Ekskludere følgende punkter:   

 Tekstutdrag om formålet med den aktuelle studien eller studiens utfallsmål. 

 Tekstutdrag om studiens administrasjon, forskningsmetode, statistikk eller resultater 

o Pasientene gir sin tilslutning til deltakelse i forskningsstudien.  

o Pasientene fyller ut et spørreskjema ved baseline om selvrapportert funksjonsvurdering, 

resultatforventning, mestringstro eller motivasjon for endring, uten at det kommer fram i teksten for øvrig 

at disse opplysningene påvirker målsetting eller målprosess videre i rehabiliteringen.  

o Beskrivelser eller drøftinger angående statistiske sider ved studien. 

o Beskrivelser eller drøftinger av studiens resultater som ikke angår pasientspesifikke mål og målprosesser. 

 Tekstutdrag om individuelle tilpasninger av rehabiliteringsinnholdet, uten at pasientspesifikke mål eller 

målprosesser er nevnt. 

o Innholdet i rehabiliteringen tilpasses individuell etterspørsel, individuelle testresultater eller som følge av 

behandlernes vurdering av pasienters individuelle behov, uten at pasientspesifikke mål eller målprosesser 

er knyttet til dette.  

 Tekstutdrag om organisatoriske mål eller forskere/helsepersonells forhåndsdefinerte mål (for alle som benytter seg 

av rehabiliteringstilbudet), uten at det fremkommer tekstinnhold om påvirkning fra pasienter i den aktuelle studien.  

o Rehabiliteringsmål som deles av et større fagmiljø, utover rehabiliteringsstedet for den aktuelle studien / 

Definerte mål eller målsettinger som det er enighet om innen et større fagmiljø, utover 

rehabiliteringsstedet for den aktuelle studien. 

o Rehabiliteringsmål som følge av tidligere forskning / Behandlere eller forskeres målsettinger som følge 

av tidligere forskning. 

o Forhåndsdefinerte mål som er spesifikke for den aktuelle studien og som angir hva behandlingsstedet, 

eller en eller flere faggrupper, har definert som begrunnelse, hensikt, mål eller forventet resultat av deler 

av eller hele rehabiliteringstilbudet.   

 Tekstutdrag som er anbefalinger for framtidig forskning, ikke beskrivelse av det aktuelle rehabiliteringsforløpet. 

 Tekstutdrag identifisert av nøkkelordene Goal*, Aim*, Expect*, Need*, Tailor*, Objective* eller Target* hvis ordet 

er brukt i en annen betydning enn beskrevet under kodereglene, og det heller ikke passer inn i definerte kategorier 

for ekskluderte tekstutdrag. 

 

Kategori 2: En spesifikk målsettingsfase, eventuelt med en navngitt metode eller et konkret målsettingsinstrument, som 

omsetter overordnede mål eller generelle målområder (angitt av helsepersonell eller pasient) til spesifikke, målbare mål som 

pasienten har utformet selv eller som pasienten har gitt sin tilslutning til i delt beslutningstaking mellom pasient og 

helsepersonell (Scobbie et al 2011, Heiberg 2011). Innholdsanalysen skal inkludere identifikasjon av aktørene i 

målsettingsfasen (pasient versus klinikere eller forskere) (Hsieh & Shannon 2005).   

Koderegler  

 Vurdere tekstutdrag som er identifisert ved hjelp av nøkkelordet goal* hvis ordet er brukt i betydning setting goals, 

goal setting, agreed goals. 

 Tekstutdrag for øvrig som er identifisert av goal* som sonderingsverktøy men som ikke er brukt i betydningen 

nevnt i kulepunktet over, blir vurdert under kategori 1 i stedet for kategori 2.  

 Eller: tekstutdrag identifisert av de andre nøkkelordene hvis tekstutdragene beskriver en konkret målsetting. 

Operasjonelle definisjoner (Hsieh  & Shannon 2005):  

Inkludere tekstutdrag som handler om en eller flere av punktene under: 

 Pasientspesifikke mål som i utgangspunktet er overordnede eller angir generelle målområder, blir omsatt til 

spesifikke eller målbare mål. Det kan ha vært benyttet en navngitt målsettingsmetode eller et spesifikt 

målsettingsinstrument (som for eksempel COPM, PSFS), men det er ikke et nødvendig premiss for inkludering. 

 Det kommer frem av tekstens manifeste innhold eller av øvrige opplysninger i artikkelen om 

rehabiliteringsforløpets struktur og kontekst, at målsettingsfasen involverer og /eller er påvirket av pasienten eller 

pasientspesifikke mål.  

Ekskludere følgende punkter:  

 Tekstutdrag om formålet med den aktuelle studien eller studiens utfallsmål. 

 Tekstutdrag om studiens administrasjon, forskningsmetode, statistikk eller resultater 

o Tekstutdrag om behandlernes / forskernes målsettinger eller enighet om mål angående forskningsmetode 

eller statistikk. 
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 Tekstutdrag om individuelle tilpasninger av rehabiliteringsinnholdet, uten at pasientspesifikke mål eller 

målprosesser er nevnt. 

 Tekstutdrag om organisatoriske mål eller forskere/helsepersonells forhåndsdefinerte mål (for alle som benytter seg 

av rehabiliteringstilbudet), uten at det fremkommer tekstinnhold om påvirkning fra pasienter i den aktuelle studien.  

o Definerte mål eller målsettinger som det er enighet om innen et større fagmiljø, utover 

rehabiliteringsstedet for den aktuelle studien. 

o Behandlere eller forskeres målsettinger som følge av tidligere forskning. 

o Forhåndsdefinerte målsettinger som er spesifikke for den aktuelle studien og som angir hva 

behandlingsstedet, eller en eller flere faggrupper, har definert som begrunnelse, hensikt, mål eller 

forventet resultat av deler av eller hele rehabiliteringstilbudet.   

 Tekstutdrag som er anbefalinger for framtidig forskning, ikke beskrivelse av det aktuelle rehabiliteringsforløpet. 

 

Kategori 3: En målstyrt planleggings- og gjennomføringsfase, som handler om at pasientspesifikke mål påvirker 

planlegging og gjennomføring av tiltak eller innhold i rehabiliteringen. Det vil si at deler av det som angår planlegging og 

gjennomføring av rehabiltieringstiltak er en respons på spørsmålet om hva pasienten kan gjøre for å oppnå pasientspesifikke 

mål (Scobbie et al 2011). Innholdsanalysen skal inkludere identifikasjon av aktørene i planleggings- og gjennomføringsfasen 

(pasient versus klinikere eller forskere) (Hsieh & Shannon 2005).   

Koderegler 

 Vurdere tekstutdrag som er identifisert av nøkkelordet plan* hvis ordet er brukt i betydning rehabilitation plan*, 

action plan*, coping plan*, treatment plan*, making plans /planning for… the rehabilitation, program, treatment 

og lignende. 

 Eller: tekstutdrag identifisert av de andre nøkkelordene hvis tekstutdragene beskriver at pasientspesifikke mål 

påvirker planlegging eller gjennomføring av tiltak. 

Operasjonelle definisjoner (Hsieh  & Shannon 2005):  

Inkludere tekstutdrag som handler om en eller flere av punktene under:  

 Planer for tiltak eller innhold i rehabiliteringen er utviklet av pasienten eller med pasienten som en aktiv aktør i 

samarbeid med helsepersonell 

 Planer for tiltak eller innhold i rehabiliteringen er utviklet og foreslått av helsepersonell, men er noe som pasienten 

gir sin aktive tilslutning til 

 Tekstutdrag som beskriver hva eller når eller hvor ofte eller hvordan noe skal gjøres, hvis dette er satt i forbindelse 

med hva som skal til eller hva som må overkommes for oppnåelse av pasientspesifikke mål.  

 Tekstutdrag om at pasientspesifikke mål er utgangspunktet for planlegging eller gjennomføring av 

rehabiliteringstiltak.  

 Pasienten skal være identifisert som deltagende. 

Ekskludere følgende punkter:  

 Tekstutdrag om formålet med den aktuelle studien eller studiens utfallsmål. 

 Tekstutdrag om studiens administrasjon, forskningsmetode, statistikk eller resultater 

 Tekstutdrag om individuelle tilpasninger av rehabiliteringsinnholdet, uten at pasientspesifikke mål eller 

målprosesser er nevnt. 

 Tekstutdrag om organisatoriske mål eller forskere/helsepersonells forhåndsdefinerte mål (for alle som benytter seg 

av rehabiliteringstilbudet), uten at det fremkommer tekstinnhold om påvirkning fra pasientene i den aktuelle 

studien.  

 Tekstutdrag som er anbefalinger for framtidig forskning, ikke beskrivelse av det aktuelle rehabiliteringsforløpet. 

 Tekstutdrag identifisert av nøkkelordet plan* hvis ordet er brukt i en annen betydning enn beskrevet under 

kodereglene, og det heller ikke passer inn i definerte kategorier for ekskluderte tekstutdrag. 

 

Kategori 4: En fase for evaluering av måloppnåelse, der pasientspesifikke mål er inkludert i det som evalueres. 

Innholdsanalysen skal inkludere identifikasjon av aktørene i evalueringsfasen (pasient versus klinikere eller forskere) (Hsieh 

& Shannon 2005).   

Koderegler 

 Vurdere tekstutdrag som er identifisert av nøkkelordet outcome hvis ordet er brukt i betydning evaluering av 

rehabiliteringsmål.  

 Eller: tekstutdrag identifisert av de andre nøkkelordene hvis tekstutdragene beskriver en tilbakemelding eller 

evaluering til pasienten underveis om måloppnåelse eller utførelse / progresjon i forhold til pasientspesifikke mål. 

Operasjonelle definisjoner (Hsieh  & Shannon 2005):  

Inkludere tekstutdrag som handler om:  

 Pasientspesifikke mål er inkludert blant studiens endemål.  
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 Eller: Pasientspesifikke mål er satt i sammenheng med et endemål som blir evaluert. 

 Eller: Det blir gitt feedback til pasienten om utførelse eller progresjon i relasjon til pasientspesifikke mål underveis 

i gjennomføringsfasen (Scobbie et al 2011). 

Ekskludere følgende punkter:  

 Tekstutdrag om formålet med den aktuelle studien eller studiens utfallsmål. 

o Tekstutdrag om studiens utfallsmål, uten at det fremkommer at pasientspesifikke mål er inkludert som 

utfallsmål.  

 Tekstutdrag om studiens administrasjon, forskningsmetode, statistikk eller resultater 

 Tekstutdrag om individuelle tilpasninger av rehabiliteringsinnholdet, uten at pasientspesifikke mål eller 

målprosesser er nevnt. 

 Tekstutdrag om organisatoriske mål eller forskere/helsepersonells forhåndsdefinerte mål (for alle som benytter seg 

av rehabiliteringstilbudet), uten at det fremkommer tekstinnhold om påvirkning fra pasientene i den aktuelle 

studien.  

 Tekstutdrag som er anbefalinger for framtidig forskning, ikke beskrivelse av det aktuelle rehabiliteringsforløpet. 

 Tekstutdrag identifisert av nøkkelordet outcome hvis ordet er brukt i en annen betydning enn beskrevet under 

kodereglene, og det heller ikke passer inn i definerte kategorier for ekskluderte tekstutdrag. 

 

C. Kategorisere ekskluderte tekstutdrag 

I denne innholdsanalysen blekoder definert før og under dataanalysen (Hsieh & Shannon 2005). De som er utviklet på 

forhånd er kategori 1-4, de som er utviklet underveis er koder for ekskluderte tekstutdrag. Det har skjedd i henhold til 

innledende utvikling av analyseskjema da kodeboka også inneholdt dette: «Ta vare på identifiserte tekstutdrag som ikke blir 

inkludert: Enhver tekst som ikke kan bli kategorisert med det opprinnelige kodeskjemaet, skal analyseres senere for å 

bestemme om de representerte en ny kategori eller subkategori av eksisterende kode. Det ekskluderte materialet som ikke kan 

bli kategorisert med det opprinnelige kodeskjemaet (kategori 1-4), blir gitt en ny kode (Hsieh & Shannon 2005)». 

Tekstutdrag som er identifisert ved hjelp av nøkkelordene (Goal*, Aim*, Expect*, Need*, Tailor*, Objective*, Target*, Goal 

setting, Plan*, outcome) men som ikke beskriver en pasientspesifikk målprosess, blir kodet i henhold til kodene for 

ekskluderte tekstutdrag som er:  

 Tekstutdrag om formålet med den aktuelle studien eller studiens utfallsmål. 

o Tekstutdrag om studiens utfallsmål, uten at det fremkommer at pasientspesifikke mål er inkludert som 

utfallsmål.  

 Tekstutdrag om studiens administrasjon, forskningsmetode, statistikk eller resultater 

o Pasientene gir sin tilslutning til deltakelse i forskningsstudien.  

o Pasientene fyller ut et spørreskjema ved baseline om selvrapportert funksjonsvurdering, 

resultatforventning, mestringstro eller motivasjon for endring, uten at det kommer fram i teksten for øvrig 

at disse opplysningene påvirker målsetting eller målprosess videre i rehabiliteringen.  

o Beskrivelser eller drøftinger angående statistiske sider ved studien. 

o Beskrivelser eller drøftinger av studiens resultater som ikke angår pasientspesifikke mål og målprosesser. 

o Tekstutdrag om behandlernes / forskernes målsettinger eller enighet om mål angående forskningsmetode 

eller statistikk. 

 Tekstutdrag om individuelle tilpasninger av rehabiliteringsinnholdet, uten at pasientspesifikke mål eller 

målprosesser er nevnt. 

o Innholdet i rehabiliteringen tilpasses individuell etterspørsel, individuelle testresultater eller som følge av 

behandlernes vurdering av pasienters individuelle behov, uten at pasientspesifikke mål eller målprosesser 

er knyttet til dette.  

 Tekstutdrag om organisatoriske mål eller forskere/helsepersonells forhåndsdefinerte mål (for alle som benytter seg 

av rehabiliteringstilbudet), uten at det fremkommer tekstinnhold om påvirkning fra pasientene i den aktuelle 

studien.  

o Rehabiliteringsmål som deles av et større fagmiljø, utover rehabiliteringsstedet for den aktuelle studien / 

Definerte mål eller målsettinger som det er enighet om innen et større fagmiljø, utover 

rehabiliteringsstedet for den aktuelle studien. 

o Rehabiliteringsmål som følge av tidligere forskning / Behandlere eller forskeres målsettinger som følge 

av tidligere forskning. 

o Forhåndsdefinerte mål som er spesifikke for den aktuelle studien og som angir hva behandlingsstedet, 

eller en eller flere faggrupper, har definert som begrunnelse, hensikt, mål eller forventet resultat av deler 

av eller hele rehabiliteringstilbudet.   

 Tekstutdrag som er anbefalinger for framtidig forskning, ikke beskrivelse av det aktuelle rehabiliteringsforløpet. 
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 «Andre ekskluderte tekstutdrag»: Tekstutdrag identifisert av et nøkkelord  (Goal*, Aim*, Expect*, Need*, Tailor*, 

Objective*, Target*, Goal setting, Plan*, outcome) hvis ordet er brukt i en annen betydning enn beskrevet under 

kodereglene, og det heller ikke passer inn i definerte kategorier for ekskluderte tekstutdrag. 

Følgende forkortelser for ekskluderte tekstutdrag kan brukes:  

E 1 Tekstutdrag om formålet med den aktuelle studien eller studiens utfallsmål. 

 

 E 1a Tekstutdrag om studiens utfallsmål, uten at det fremkommer at pasientspesifikke mål er inkludert som utfallsmål.  

 

E 2 Tekstutdrag om studiens administrasjon, forskningsmetode, statistikk eller resultater 

 

 E 2a Pasientene gir sin tilslutning til deltakelse i forskningsstudien.  

 

 E 2b Pasientene fyller ut et spørreskjema ved baseline om selvrapportert funksjonsvurdering, resultatforventning, mestringstro 

eller motivasjon for endring, uten at det kommer fram i teksten for øvrig at disse opplysningene påvirker målsetting eller 
målprosess videre i rehabiliteringen.  

 

 E 2c Beskrivelser eller drøftinger angående statistiske sider ved studien. 
 

 E 2d Beskrivelser eller drøftinger av studiens resultater som ikke angår pasientspesifikke mål og målprosesser. Eventuelt 

drøftinger med henvisning til tidligere studier. 

  

 E 2e Tekstutdrag om behandlernes / forskernes målsettinger eller enighet om mål angående forskningsmetode eller statistikk. 

 

E 3 Tekstutdrag om individuelle tilpasninger av rehabiliteringsinnholdet, uten at pasientspesifikke mål eller målprosesser er nevnt. 
 

 E 3a Innholdet i rehabiliteringen tilpasses individuell etterspørsel, individuelle testresultater eller som følge av behandlernes 

vurdering av pasienters individuelle behov, uten at pasientspesifikke mål eller målprosesser er knyttet til dette.  

 

E 4 Tekstutdrag om organisatoriske mål eller forskere/helsepersonells forhåndsdefinerte mål (for alle som benytter seg av 

rehabiliteringstilbudet), uten at det fremkommer tekstinnhold om påvirkning fra pasientene i den aktuelle studien.  

 

 E 4a Rehabiliteringsmål som deles av et større fagmiljø, utover rehabiliteringsstedet for den aktuelle studien / Definerte mål eller 
målsettinger som det er enighet om innen et større fagmiljø, utover rehabiliteringsstedet for den aktuelle studien. 

 

 E 4b Rehabiliteringsmål som følge av tidligere forskning / Behandlere eller forskeres målsettinger som følge av tidligere 
forskning. 

 

 E 4c Forhåndsdefinerte mål som er spesifikke for den aktuelle studien og som angir hva behandlingsstedet, eller en eller flere 

faggrupper, har definert som begrunnelse, hensikt, mål eller forventet resultat av deler av eller hele rehabiliteringstilbudet.   
 

E 5 Tekstutdrag som er anbefalinger for framtidig forskning, ikke beskrivelse av det aktuelle rehabiliteringsforløpet. 

 

E 6 Tekstutdrag om tidligere studiers utfallsmål eller behandlingsresultater 

E 7 «Andre ekskluderte tekstutdrag»: Tekstutdrag identifisert av et nøkkelord  (Goal*, Aim*, Expect*, Need*, Tailor*, Objective*, 

Target*, Goal setting, Plan*, outcome) hvis ordet er brukt i en annen betydning enn beskrevet under kodereglene, og det heller ikke 

passer inn i definerte kategorier for ekskluderte tekstutdrag. 
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Vedlegg 4. Eksempel på tabeller for vurderte tekstutdrag. Artikkel 17, Rantonen et al 2012 , id 1801.Siste 

dato for gjennomgang: 13.09.15  

Kategori 1: Nøkkelord: Goal*, Aim*, Expect*, Need*, Tailor*, Objective*, Target*. Inkludere tekstutdrag som angår: Pasientene uttaler 

seg eller blir spurt om sine mål med rehabilitering. Eller pasientene uttaler seg eller blir spurt om sine ønsker og forventinger til resultatet av 

rehabiliteringen. Eller pasientene uttaler seg eller blir spurt om sine ønsker og forventinger til innholdet av rehabiliteringen / hvilke områder 

rehabiliteringen skal rettes mot.  

Nøkkel- 
ord nr 

Plassering i 
artikkelen 

Tekstutdraget Begrunnelse for ekskludering  Beskriver  

en pasient- 

spesifikk 

målprosess? 

1,2 Abstract, 

Objective 

Objective: Evaluate the effectiveness of two active 

interventions, aimed at secondary prevention of low 

back pain (LBP), in occupational health. 

E 1. Tekstutdrag om formålet 

med den aktuelle studien eller 

studiens utfallsmål. 

nei 

4 Introduction Some effect on pain and a decrease in negative work 

expectations was found in one RCT comparing the 

effectiveness of physical and behavioural modelling 

with no intervention among non-sick-listed male 

railroad workers.11  

E 6. Tekstutdrag om tidligere 

studiers utfallsmål eller 

behandlingsresultater. 

nei 

8 Methods, 

Interventions,  

Progressive 

back specific 

exercises 

(DBC) 

The treatment included exercises targeted at the 
trunk muscles using specific equipment together with 

stretching and relaxation.  

E 4c. Forhåndsdefinerte mål som 

som angir hva behandlingsstedet, 

eller en eller flere faggrupper, har 

definert som begrunnelse, 

hensikt, mål eller forventet 

resultat av deler av eller hele 

rehabiliteringstilbudet.  

nei 

15 Methods, 

Power 

calculations 

A power calculation for the difference in LBP 

intensity (VAS) was carried out. The SD was 

expected to be 15 units (mm). 
 

E 2c. Beskrivelser eller drøftinger 

angående statistiske sider ved 

studien. 

nei 

24 Discussion, 

Strengths and 

weaknesses of 

the study 

The main strength of the study lies in the pragmatic 

approach of this RCT. All permanent employees in 

the target cohort were initially offered the 
opportunity to participate in the questionnaire survey.  

E 2. Tekstutdrag om studiens 

administrasjon, 

forskningsmetode, statistikk eller 

resultater 

 

nei 

26,27,28 Discussion, 

Some 

differences 

compared 

with previous 

studies 

In a recently published RCT, a targeted OH 

intervention was found to be effective regarding SA 
among workers at high risk of SA, defined by self-

rated symptoms irrespective of baseline 

SA, when compared to usual care.39 The targeted  

OH intervention was also cheaper.40 Exploratory 

analyses in the trial indicated 

that the targeted intervention was especially effective 
for those workers who were certain that they would 

be unable to continue 

working in their current job for health reasons and 
had comorbidities or severe physical impairment at 

work.41 

E 6. Tekstutdrag om tidligere 

studiers utfallsmål eller 

behandlingsresultater. 

nei 

29 Discussion, 

Some 

differences 

compared 

with previous 

studies 

The optimal strategies for secondary prevention of 
LBP related disability need to be determined. 

E 5. Tekstutdrag som er 

anbefalinger for framtidig 

forskning, ikke beskrivelse av det 

aktuelle rehabiliteringsforløpet. 

 

nei 

30 Discussion, 

Some 

differences 

compared 

with previous 

studies 

Further research on this topic is warranted. In order to 

identify the most suitable subjects for secondary 

prevention, patient selection criteria and the optimal 
intervention strategy need to be determined. 

E 5. Tekstutdrag som er 

anbefalinger for framtidig 

forskning, ikke beskrivelse av det 

aktuelle rehabiliteringsforløpet. 

 

nei 
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Kategori 2: Nøkkelord: Goal* - brukt som setting goals, agreed goals, goal setting.  Inkludere tekstutdrag som angår: 

Rehabiliteringsprosessen inneholder en spesifikk målsettingsfase, eventuelt med navngitt metode eller instrument, som omsetter pasientens 

overordnede eller generelle målområder til spesifikke, målbare mål.  

Nøkkel- 
ord nr 

Plassering i 
artikkelen 

Tekstutdraget Begrunnelse for ekskludering Beskriver en 

pasientspesifikk 

målprosess? 

  ingen   

 

Kategori 3: Nøkkelord: Plan* (brukt som action plan*, coping plan*, rehabilitation plan*, treatment plan*, management plan*) 

Inkludere tekstutdrag som angår: Pasientspesifikke mål påvirker innholdet i rehabiliteringsplaner og tilsvarende.  

Nøkkel-
ord nr 

Plassering i 
artikkelen 

Tekstutdraget Begrunnelse for ekskludering Beskriver en 

pasientspesifikk 

målprosess? 

  ingen   

 

Kategori 4: Nøkkelord: Outcome. Iinkludere tekstutdrag som angår: Pasientspesifikke mål blir evaluert eller Pasientspesifikke mål er 

inkludert i studiens endemål. Eller: pasienters utførelse og progresjon blir evaluert i forhold til pasientspesifikke mål.  

Nøkkel- 

ord nr 

Plassering i 

artikkelen 
Tekstutdraget Begrunnelse for ekskludering Beskriver en 

pasient-

spesifikk 

målprosess? 

3 Abstract, 
Methods 

Primary outcomes were LBP, physical impairment 
(PI) and health-related quality of life (HRQoL) for 

two years and sickness absence (SA) days during 

four years (LBP specific, total). 

E 1a. Tekstutdrag om studiens 

utfallsmål, uten at det fremkommer at 

pasientspesifikke mål er inkludert som 

utfallsmål.  

nei 

5 Introduction Moreover, it was already recognised that carefully 
selected and presented information and 

advice about LBP can have a positive effect on 

patients’ beliefs and clinical outcomes.15 

E 6. Tekstutdrag om tidligere studiers 
utfallsmål eller behandlingsresultater. 

nei 

6 Introduction Primary outcomes were pain, physical impairment 
and health-related quality of life (HRQoL) at 2-year 

follow-up, and sickness absence (SA) over a 4-year 

follow-up. 

E 1a. Tekstutdrag om studiens 

utfallsmål, uten at det fremkommer at 

pasientspesifikke mål er inkludert som 

utfallsmål.  

nei 

7 Methods, 
Participants, 

Table 1 

Table 1 Baseline characteristics of study subjects 

 

E 1a. Tekstutdrag om studiens 

utfallsmål, uten at det fremkommer at 

pasientspesifikke mål er inkludert som 

utfallsmål.  

nei 

9,10,11 Methods, 

Outcome 
measures and 

data 

collection 

Outcome measures and data collection 

After randomisation, participants were followed up 
for 24 months for the questionnaire data and for 48 

months for the SA data. Primary outcome 

measures Pain intensity, physical impairment, 

HRQoL and SA days were the primary outcomes 

of this study. 

E 1a. Tekstutdrag om studiens 

utfallsmål, uten at det fremkommer at 

pasientspesifikke mål er inkludert som 

utfallsmål.  

nei 

12,13,14 Methods, 

Outcome 
measures and 

data 

collection, 
Secondary 

outcome 

measures 

Secondary outcome measures 

Disability (ODI, Oswestry Disability Index),21 
depressive symptoms (Depression Scale, DEPS),22 

fear avoidance (Fear-Avoidance Beliefs 

Questionnaire, FABQ)23 and SA periods were 
the secondary outcomes of this study. ODI, DEPS 

and FABQ scores were collected from the follow-

up questionnaires. The data for the SA periods were 
calculated in the same way as for 

the SA days above (see ‘Primary outcome 

E 1a. Tekstutdrag om studiens 

utfallsmål, uten at det fremkommer at 

pasientspesifikke mål er inkludert som 

utfallsmål.  

nei 
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measures’ section). 

16 Methods, 
Statistical 

analyses 

The effectiveness of the interventions was 
primarily estimated by the difference in the 

outcome variables between the two active 

interventions and the control group (PMU vs BB; 
DBC vs BB) at 3, 6, 12 and 24 months for the 

questionnaire variables and at 12, 24, 36 and 48 

months for the SAs. 

E 2d. Beskrivelser eller drøftinger av 

studiens resultater som ikke angår 

pasientspesifikke mål og 

målprosesser.. 

 

nei 

17 Results, 

Primary 

Outcomes 

Primary outcomes 

The results are shown in table 2. 
E 1a. Tekstutdrag om studiens 

utfallsmål, uten at det fremkommer at 

pasientspesifikke mål er inkludert som 

utfallsmål.  

nei 

18-21 Results, 
Primary 

Outcomes, 

Table 2 

Table 2 Results of primary and secondary 
outcomes (questionnaire variables) and 

comparisons between the active intervention groups 

and the 
control group (BB) at the 2-year follow-up 

 

 
 
 

 

 

E 1a. Tekstutdrag om studiens 

utfallsmål, uten at det fremkommer at 

pasientspesifikke mål er inkludert som 

utfallsmål.  

nei 

22 Results, 

Secondary 

outcomes 

Secondary outcomes 

Questionnaire variables 

The results are presented in table 2. 

E 1a. Tekstutdrag om studiens 

utfallsmål, uten at det fremkommer at 

pasientspesifikke mål er inkludert som 

utfallsmål.  

nei 

23 Discussion, 

Main finding 

The effect sizes were rather small, which is partly 

explained by the low baseline levels of the 

outcome variables in our trial 

E 2d. Beskrivelser eller drøftinger av 

studiens resultater som ikke angår 

pasientspesifikke mål og 

målprosesser. Eventuelt drøftinger 

med henvisning til tidligere studier. 

nei 

25 Discussion, 

Strengths and 

weaknesses 

of the study 

One of the primary outcomes was based on 

recorded SAs. This has several advantages: good 

coverage, accuracy and consistency.28 

E 2. Tekstutdrag om studiens 

administrasjon, forskningsmetode, 

statistikk eller resultater 

nei 

Eventuelle tekstutdrag (fra gjennomlesing av artikkelen som helhet) som kan handle om pasientspesifikke målprosesser, men som 

ikke omfattes av nøkkelordene:  

 Plassering i 

artikkelen 
Tekstutdraget Begrunnelse / relevans for 

problemstillingen 

Min kommentar 

  ingen   
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Vedlegg 5, side 1.  

Tabell 4, side 1. Karakteristika for inkluderte studier i masteroppgaven: nasjonal kontekst og struktur. (forklaringer på forkortelser er gitt på side 2) 

Førsteforfatter 
/publiseringsår 

Bendix   
1997 

Lindh   
1997 

Keller  
1997 

Van den 
Hout /2003 

De Buck  
2005 

Lemstra 
2005 

Li 
2006 

Skouen 
2006 

Kääpa  
2006 

Schweikert  
2006 

Lindell  
2008 

Land Danmark Sverige Tyskland Nederland Nederland Canada Canada Norge Finland 
 

Tyskland 
 

Sverige 

Diagnose LBP Blandet gr. 
rygg, nakke, 
skulder 

LBP LBP RA, AS, SLE, 
sklero-dermi 

Fibromyalgi RA Fibromyalgi LBP LBP Blandet gruppe 
rygg, nakke 

Sykdoms- 
varighet 

I: min 6 
mnd 
B: i.o 

I: sm kont. 
minst 90 
dager 

I: kronisk 
B: ca 10 år 

I: over 6 
mnd 
B: ca 9 år 

B: ca 1 år B: ca 5 år B: 11-13 år  I: min 3 mnd I: kronisk 
B: 16 mnd 

I: minst 6 mnd 
B: i.o 

I: subakutt og 
kronisk, B: i snitt 
sm over 1 år 

Fagrupper,  
antall 

4 (2) 7 3 4 6 6 2 (3) 4 4 4 (3) 5 

Faggrupper i 
tverrfaglig(e) 
int.armer 
 
(i.a 1 over 
streken,i.a  2  
under streken) 

Lege 
FT 
ET  
PSYK 

Lege 
FT 
ET 
PSYK  
SOS 
SPL 
Arbeids-
veileder 

Lege 
FT 
PSYK 

Lege 
FT 
ET 
PSYK 

Lege 
FT 
ET 
PSY 
SOS 
SPL 
+koordin. 
+veil til 
teamet fra 
lege arb.med 

Lege 
FT 
TR.INSTR 
PSYK 
MASSØR 
KEF 

Lege 
FT og/eller 
ET 

Lege 
FT 
PSY 
SPL 

Lege 
Lege 
FT 
PSYK 
 

Lege 
FT 
SPL 
PSYK 

Lege 
FT 
PSYK 
SOS 
helserådgiver 

FT 
PSYK 

  
 

Lege 
PT 

 Lege 
FT 
SPL 

 

Rehabiliterings
-setting 

Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag  Dag 

         Døgn  

sykehus Rehab.klinikk r.klinikk 
universitetet 

 Sykehus  Sykehus 
og/eller 

Sykehus    

   r.senter  forsamlings-
lokale lokalt 

Fysiot.klinikk  / 
hjemme 

 r.senter+ 
hjemme 

r.senter r.senter 

Ind. eller  
gr. (antall) 

Ind. Ind. Ind. Ind. Ind.  Ind.   Ind. Ind. 

+ Gr (7-8) + mulighet til 
gruppe (i.o) 

+ Gr (9) + Gr (opp 
til 5) 

 Gr. (ca 12)  Gr. (i.o) Gr (6-8) + Gr (ca 6)  

Behandlings-
varighet 

6 uker Ut fra ind.b  3 uker 8 uker 4-12 uker, ut 
fra ind.b 

6 uker Inntil 6 uker, ut 
fra ind.b 

4 uker (eller ut 
fra ind.b) 

8 uker 3 uker I snitt 10 mnd, 
tilpasset ind.b 

Oppf.tidspunkt 6 mnd 5 år  6 mnd 12 mnd 24 mnd 15 mnd 6 mnd 54 mnd 24 mnd 6 mnd 18 mnd 

Tidsskrift Scand J 
Rehab Med 

Scan J Rehab 
Med 

European Jl of 
Pain 

Clinical J 
Pain 

Arthritis &  
Rheumatism 

Clin  
J Pain 

Arthritis &  
Rheumatism 

European J 
of pain 

Spine The Journal of 
Rheumatology 

BMC 
Musculoskel. 
disorders 
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Vedlegg 5, side 2. 

Tabell 4, side 2. Karakteristika for inkluderte studier i masteroppgaven: nasjonal kontekst og struktur 

Førsteforfatter 
/publiseringsår 

Staalesen  
Strumse / 2009 

Mangels  
2009 

Dufour  
2010 

Henchoz  
2010 

Jensen  
2011 

Tavafian  
2011 

Staalesen  
Strumse  / 2011 

Ayhan  
2011 

Breedland 
2011 

Masiero 
2011 

Rantonen  
2012 

Land Norge Tyskland 
 

Danmark Sveits Danmark Iran 
 

Norge Tyrkia Nederland Italia Finland 

Diagnose RA Blandet gr. 
rygg 

LBP LBP LBP LBP AS RA, AS RA AS LBP 

Sykdoms- 
varighet 

B: 9-10 år I: kronisk 
B: i.o 

I: over 3 
mnd 
B: 1,5 år 

I: subakutt 
og kronisk 
B: i.o 

I: sm 4-12 
uker.B:24% sm  4 
mnd eller mer 

I: kronisk 
B: over 6 år 

B: 17-18 år B: ca 9 år B: ca 10 år B: 9-11 år I: subakutt og 
kronisk 
B: 13 år 

Fagrupper,  
antall  

6 (7) 4 3 4 6 (2) 4 6 (7) 5 6 4 4 

Faggrupper i 
tverrfaglig(e) 
int.armer 
 
(i.a 1 over 
streken,i.a  2  
under streken) 

Lege, FT, SPL 
+ 3 (4) av disse 
TR.INSTR,  
FT.ASS, ET, 
 SOS, KEF, AKT, 
MASSØR,  
EL.TEKN 

Lege 
FT 
ET 
PSYK 

Lege 
FT 
ET  

Lege 
FT 
ET 
PSYK 

Lege, FT, ET, SOS 
Spes.sos.med 
Ansvarsgr.leder 
+veil. til teamet  

Lege 
FT 
PSYK 
Helsepedagogik
k-spesialist 

Lege, FT, SPL 
+ 3 (4) av disse 
TR.INSTR,  
FT.ASS, ET, 
 SOS, KEF, AKT, 
MASSØR,  
EL.TEKN 

Lege 
FT 
FT-spesialist 
PSY 
SPL 

Lege, FT 
ET 
PSY 
SOS 
KEF 

Lege 
Lege 
FT 
PSY 

Lege 
FT 
PSYK 
SOS 

 
Lege  
FT 

    

Rehabiliterings
-setting 

  Dag Dag Dag Dag   Dag Dag  Dag 

Døgn Døgn     Døgn Døgn    

 sykehus sykehus sykehus sykehus sykehus    Sykehus sykehus 

r.senter  +hjemme / 
tr.senter 

  + hjemme R.senter R.senter R.senter +hjemme  

Ind. eller  
gr. (antall) 

Ind. Ind.  Ind. Ind. Ind. Ind. Ind.   Ind. 

+ Gr (8-15) + Gr (10-
12) 

Gr (6) + Gr (5)  + Gr ( i.o) + Gr (8-15)  Gr. (ca 5) Gr (4-6) (8-
12) 

+ Gr (ikke 
oppgitt) 

Behandlings-
varighet 

4 uker 3-4 uker 12 uker 3 uker Ut fra ind.b, inntil 
18 uker 

1 uke + plan og 
tlf.veil. i o.t 

4 uker 3 uker 8 uker 6 uker 6 uker + plan 
for o.t 

Oppf.tidspunkt  6 mnd 12 mnd 24 mnd 12 mnd 12 mnd 6 mnd 6 mnd 18 mnd 6mnd 6 mnd 48 mnd 

Tidsskrift Scand J  
Rheumatol 

Clinical J 
Pain 

Spine Swiss Med. 
Weekly 

Spine Clinical J Pain J Rehabil  
med 

Turk J  
Rheumatol 

Physical  
therapy j.l 

The J of  
Rheumatol. 

Occup 
Environ Med 

Forklaringer: a)diagnose: LBP=low back pain,  RA=revmatoid artritt , AS=ankyloserende spondylitt, , SLE=systemisk lupus erythematosus, b) sykdomsvarighet: I=inklusjonskriterie, B=baseline, gjennomsnitt. i.o=ikke 

oppgitt. sm=sykmeldt, mnd=måned, kont=kontinuerlig, c) faggrupper: antall i intervensjonsarm (i.a) 1 (intervensjonsarm 2 hvis den også er tverrfaglig), FT  fysioterapeut,  ASSistent, ET ergoterapeut,PSYKolog, 

SOSionom, SPLsykepleier,  KEFklinisk ernæringsfysiolog, TReningsINSTruktør, AKTivitør, EL.TEKN=elektroterapitekniker. Koord=koordinator, veil=veileder, kogn.ter=kognitiv terapi, spes.sos.med=spesialist i sosial 

medisin, arb.med= arbeidsmedisin  d) rehabiliteringssetting: r.senter=rehabiliteringssenter,tr.=trening,  tlf=telefon, veild=veiledning, o.t=oppfølgingstiden, ind=individuelt, ind.b= individuelle behov, gr.=gruppe 
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Vedlegg 6, side 1.  

Tabell 5, side 1. Karakteristika for inkluderte studier i masteroppgaven, intervensjonskomponenter og type utfallsmål. 

Førsteforfatter 
/publiseringsår 

Bendix   
1997 

Lindh   
1997 

Keller 1997 Van den Hout 
/2003 

De Buck  
2005 

Lemstra 
2005 

Li 
2006 

Skouen 
2006 

Kääpa  
2006 

Schweikert  
2006 

Lindell  
2008 

Diagnose LBP rygg, 

nakke, 
skulder 

LBP LBP RA, AS, 

SLE, 
sklero-

dermi 

Fibromyalgi RA Fibromyalg

i 

LBP LBP Blandet gr. 

rygg, nakke 

Rehab. teori 

som er nevnt 

BPS . CBT. 

FR. 

Yrkesrettet 

rehab. 

CBT. 

Biomekanisk, 

psykologisk,  

sosialt, CBT 

BPS. CBT. 

PST. Yrkesr.r  

Yrkesr.r. CBT. SM, egen-

mestrings-

program 

CR. SM. 

 

CBT. 

Gradert tr. 

Yrkesr.r 

CBT. FR.. BPS.  CBT. CBT. Gradert 

akt./tr. Yrkesr.r 

Hovedtiltak i 

rehab. 

TPO*. SM.  

Fysisk tr. 
PAU. 

Ergonomi. 

PO. Fysisk 

tr.  
Ergonomi. 

Annen 

rådgivning.   

PO. SM. 

Fysisk tr. 
Ergonomi. 

PAU.  

TPO*. PST. 

Fysisk tr. 
Gradert akt.  

Individuelle

tiltak fra 
relevante 

yrkes-

grupper 

TPO. Fysisk tr. 

SM. Stress-
mestring.  

SM. Ind. tiltak fra 

relevante 
yrkesgrupper 

TPO. 

Fysisk tr. 
Arbeids-

plass-tiltak.  

TPO*. 

Fysisk tr.  

PO. SM. Fysisk 

tr.  

Fysisk tr. Veil 

og 
samtaleterapi.  

U
tf

al
ls

m
ål

 (
p

ri
m

æ
re

, 
se

ku
n
d
æ

re
) 

 

so
m

 a
n
g

år
: 

Medisinbruk. 

Smerte. 

Selvrapp. 
funksjon. 

Arbeids-

status. Bruk 
av helse-

tjenester. 

Grad av 
fysisk aktivitet 

i oppfølgings-

perioden.  

Arbeids-

status 

Smerte. 

Kapasitet til 

fysisk 
utførelse.  

Selvrapp. 

funksjon. 
Observert 

akt.utførelse. 

Mestringstro. 
Helserelatert 

livskvalitet. 

Depresjon.  

Arbeids-

status.  

Problem-
solving- 

skills.  

Arbeids-

status.  

 
Smerte.  

Selvrapp. 

funksjon. 
Livskvalitet

. Angst, 

depresjon. 
Jobb-

tilfredshet 

Medisinbruk. 

Smerte. 

Selvrapp. 
funksjon. 

Depresjon. 

Arbeids- 
status. 

 

Smerte. Selvrapp. 

funksjon. 

Sykdoms-
kunnskap. 

  

Sykdoms-aktivitet. 
Mestrings-tro. 

Mestring.  

Arbeids-

status.  

Smerte. 

Selvrapp. 

funksjon. 
Arbeids-

status. 

Pasient-
tilfredshet.  

Angst eller 

depresjon. 
Bruk av 

helse-

tjenester.  

Arbeidsstatus. 

Livskvalitet. 

Bruk av 
helsetjenester.  

Arbeidsstatus.  

 

Bruk av 
helsetjenester. 

 

Forklaringer: i.o: ikke oppgitt. Teori og hovedkomponenter: BPS: biopsykososial forståelse (f.eks av sykdom eller smerte), CR: comprehensive rehabilitation (multimodale intervensjoner), FR: Funtional 

Restoration program, CBT: cognitive behavioral treatment, Gradert tr.(ening), gradert akt.(ivitet): i CBT-tradisjonen. PST: problem-solving therapy, i CBT-tradisjonen. SM:veiledning i smertemestring, PAU: 

veiledning i praktisk aktivitetsutøvelse, PO:pasientopplæring, PO*:pasientopplæring spesifisert til ryggskole, TPO:tverrfaglig pasientopplæring, Yrkesr(ettet).r(ehabilitering). Utfallsmål: SA:sykdomsaktivitet. 

Kapasitet til fysisk utførelse: objektive tester av bevegelsesutslag, aerob kapasitet, muskelutholdenhet, løftekapasitet med mer (blant annet ved ergometersykkel-test,  Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index, 6-

minute Walk Test, Timed up and Go-test, Biering-Sörensens test, Shirado test). Selvrapp.funksjon: selvrapporteringsinstrumenter om delhandlinger, aktivitet, deltakelse (blant annet ved Roland Morris Disability 

Scale, Oswestry Disability index, Arthritis Impact Measurement Scales-2,  Modified Health Assessment Questionnair).  Arbeidsstatus: angår grad av ar beidsdeltakelse, grad av sykefravær eller grad av sosiale 

trygdeytelser. Livskvalitet: helserelatert. Behandlingsrespons*:ACR20 (endemålene ble sett på både hver for seg og sammensatt til samlet behandlingsrespons . Behandlingsrespons**:ASAS20 (endemålene ble sett 

på både hver for seg og sammensatt til samlet behandlingsrespons).  
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Vedlegg 6, side 2.  

Tabell 5, side 2. Karakteristika for inkluderte studier i masteroppgaven: intervensjonskomponenter og type utfallsmål. 

Førsteforfatter 
/publiseringsår 

Staalesen  
Strumse / 

2009 

Mangels  
2009 

Dufour  
2010 

Henchoz  
2010 

Jensen  
2011 

Tavafian  
2011 

Staalesen  
Strumse  / 2011 

Ayhan  
2011 

Breedland 
2011 

Masiero 
2011 

Rantonen  
2012 

Diagnose RA Blandet gr. 
rygg 

LBP LBP LBP LBP AS RA, AS RA AS LBP 

Rehab. teori 

som er nevnt 

Klima-

behandling 

BPS.  

CBT. 

Gradert  tr.  

BPS. 

CBT.  

FR.  

FR.  

CBT. 

BPS.  

Yrkesr.r. 

BPS . 

CBT.  

Klima- 

behandling 

 

CR.  Egen-

mestring 

ved tr. PO. 

CBT.  BPS.  

CBT. 

Gradert tr.  

Hovedtiltak i 

rehab. 

TPO. 

Fysisk tr. 

Sport. 
Passive 

modaliteter.  

SM. Fysisk 

tr. PAU. 

Ind.råd-
givning.  

TPO*. SM. 

Fysisk 

trening.  

 PO*. SM. 

Fysisk 

trening. 
Ergonomi, 

veil. og tr. 

PO. 

Oppfordring til 

trening. Ind. 
tiltak etter 

behov 

TPO. SM. Fysisk 

tr. Ind. veil.  

TPO. Fysisk tr. 

Sport. Passive 

modaliteter. 

TPO. 

Fysisk tr. 

PAU.. 

TPO. 

Fysisk 

trening.  

TPO. Fysisk tr.. 

DVD. Brosjyre. 

Telefon-
oppfølging 

hjemme.  

TPO. Fysisk 

trening.  

U
tf

al
ls

m
ål

 (
p

ri
m

æ
re

, 
se

ku
n
d
æ

re
) 

so
m

 a
n
g

år
: 

Sykdomsak
tivitet. 

Kapasitet til 

fysisk 
utførelse. 

Smerte. 

Utmattelse. 
Selvrapp. 

funksjon. 

Behandling
s-respons* 

Smerte. 
Selvrapp. 

funksjon.  

Livskvalitet
. Pasient-

tilfredshet. 

Angst eller 
depresjon.  

Smerte-

mestring. 
Mestrings-

tro.  

 
 

Medisinbruk. 
Smerte.  

 

Selvrapp. 
funksjon. 

Livskvalitet. 

Pasient-
tilfredshet. 

Selvrapp. 
funksjon. 

Arbeids-

status.  
 

Kapasitet 

til fysisk 
utførelse.  

 

Arbeidsstatus.  
 

Smerte. 

Selvrapp. 
funksjon. 

Livskvalitet. 

Fear-
avoidance. 

Selvrapp. 
funksjon. 

Livskvalitet.  

Sykdomsaktivitet. 
Kapasitet til fysisk 

utførelse. 

Utmattelse. 
Selvrapp. 

funksjon. 

Behandlings-
respons** 

SA 
Selvrapp. 

funksjon. 

Kapasitet 
til fysisk 

utførelse. 

Selvrapp. 
funksjon.  

Mestrings-

tro. 

Kapasitet til 
fysisk utførelse. 

Sykdoms-

aktivitet. 
Smerte. 

Utmattelse.  

Morgenstivhet. 
Selvrapp. 

funksjon. 

Smerte.  
Selvrapp. 

funksjon. 

Arbeidsstatus. 
  

Livskvalitet. 

Angst eller 
depresjon.  

Fearavoidance 

 

Forklaringer: i.o: ikke oppgitt. Teori og hovedkomponenter: BPS: biopsykososial forståelse (f.eks av sykdom eller smerte), CR: comprehensive rehabilitation (multimodale intervensjoner), FR: Funtional 

Restoration program, CBT: cognitive behavioral treatment, Gradert tr.(ening), gradert akt.(ivitet): i CBT-tradisjonen. PST: problem-solving therapy, i CBT-tradisjonen. SM:veiledning i smertemestring, PAU: 

veiledning i praktisk aktivitetsutøvelse, PO:pasientopplæring, PO*:pasientopplæring spesifisert til ryggskole, TPO:tverrfaglig pasientopplæring, Yrkesr(ettet).r(ehabilitering). Utfallsmål: SA:sykdomsaktivitet. 

Kapasitet til fysisk utførelse: objektive tester av bevegelsesutslag, aerob kapasitet, muskelutholdenhet, løftekapasitet med mer (blant annet ved ergometersykkel-test,  Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index, 6-

minute Walk Test, Timed up and Go-test, Biering-Sörensens test, Shirado test). Selvrapp.funksjon: selvrapporteringsinstrumenter om delhandlinger, aktivitet, deltakelse (blant annet ved Roland Morris Disability 

Scale, Oswestry Disability index, Arthritis Impact Measurement Scales-2,  Modified Health Assessment Questionnair).  Arbeidsstatus: angår grad av ar beidsdeltakelse, grad av sykefravær eller grad av sosiale 

trygdeytelser. Livskvalitet: helserelatert. Behandlingsrespons*:ACR20 (endemålene ble sett på både hver for seg og sammensatt til samlet behandlingsrespons . Behandlingsrespons**:ASAS20 (endemålene ble sett 

på både hver for seg og sammensatt til samlet behandlingsrespons).  
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