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Vedrørende anbefalinger fra helseforetakene om Raskere tilbake-ordningen 
 

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse ble etablert 23.mai 2017. Fagrådet er forankret i 

strategien «Arbeid og helse – et tettere samvirke» (2015) som er utarbeidet av 

Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.  Som del av strategien foreslo 

direktoratene å etablere et felles fag-/ekspertråd som kan gi innspill til viktige strategiske valg 

på lengre sikt og gi faglige råd av høy kvalitet. 

I fagrådets første møte ble rapporten «Anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet fra de 

regionale helseforetakene om Raskere tilbake-ordningen i spesialisthelsetjenesten» lagt frem 

og rådet ble invitert til å gi kommentarer til denne. 

 

Fagrådet mener dette er en viktig rapport for den framtidige utviklingen på arbeid/helse-

området i Norge. Den oppsummerer noen av erfaringene så langt og angir noen generelle 

retningsvisere for den framtidige bruken av midler fra dagens Raskere Tilbake-ordning. 

 

Fagrådets viktigste kommentar til rapporten er at rådet savner referanser til et godt 

kunnskapsgrunnlag fra forskning som støtter anbefalingene. I Norge og internasjonalt har man 

prøvd ut og evaluert en rekke ulike typer behandlings-, rehabiliterings- og oppfølgingstiltak 

for ulike grupper. Fagrådet mener det ville være naturlig å vurdere fremtidig ressursbruk med 

basis i kunnskapen som kan trekkes ut fra disse arbeidene. Dette gjelder både for anbefalinger 

om type tiltak, hvem som skal levere tiltaket og hvilke, med hensyn til type og omfang av 

helseproblemer, som bør omfattes av tiltakene. Basis for anbefalinger bør være en 

sammenstilling av den forskningsbaserte kunnskapen (en systematisk forskningsoversikt) 

samt vurderinger av erfaringer, preferanser og ressurser fra et klinisk synspunkt og fra brukere 

og beslutningstakere. 

 

Fagrådet mener videre at det hadde vært hensiktsmessig å involvere flere interessenter enn de 

regionale helseforetakene i evalueringen og utforming av anbefalingene om fremtidig 

ressursbruk siden helseforetakene selv har vært mottakere av en betydelig andel av ressursene 

i Raskere tilbake-ordningen. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
 

 

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse 

v leder Gro Jamtvedt  


