
 

Beskrivelse av delytelse J Kronisk muskel og 

bløtdelssmerte -Kartlegging 

 
  

Målgruppe/pasientgruppe a) Personer med langvarige smertetilstander, feks fibromyalgi, 
rygg/nakke/skulder-smerter, myofascielle smerter.   
b) >18 år  
c) Gjelder pasienter med plager i mer enn 6 måneder 
d) Selvhjulpen  

 

Ytelsen leveres som  
 

Dag 
Individuell behandling 
 

Kortfattet beskrivelse av 
ytelsen/tilbudet til 
målgruppen  

 

Bred, tverrfaglig kartlegging med følgende fokusområder: 

 Gi en grundig kartlegging av forhold vedrørende 
pasientens primærdiagnose. 

 Gi en grundig kartlegging av opprettholdende faktorer 
og tilleggsproblematikk. 

 Gi en grundig kartlegging av ressurser og potensial for 
aktiv samfunnsdeltakelse. 

 Gi en grundig kartlegging av muligheter for deltakelse, 
aktivitet og tilbud lokalt. 

 Involvere pasienten i kartleggingen og skape eierskap 
og ansvar til prosessen videre. 

 Sammen med pasienten finne konkrete tiltak og 
metoder som ut fra en KBP-tankegang (forskning, 
brukers ekspertise og klinisk ekspertise) øker 
samfunnsdeltakelse og opplevelse av livskvalitet. 

 Veilede lokale aktører og gi faglige råd. 
 
Gjennomføring: 

 Aktivitet 4 dager pr uke på arenaer som er relevante for den 
enkelte pasienten.  

 Kartlegging av funksjonsnivå, utprøving av ulike 
øvelser/treningsbelastning. Enkle fysiske tester.   

 Skjemabasert og samtalebasert kartlegging av psykisk helse 
gjennom standardiserte skjemaer og samtale med lege.  

 Kartlegging av meningsfulle aktiviteter i pasientens 
hverdagsliv (inkludert arbeid) ved bruk av KDA/livshjul, 
samtale og forelesning.  

 Tverrfaglige møter, oppstarts- og avslutningssamtale og 
epikrise til henviser.  

 
Målsetting: 

 Bestemme egnet rehabiliteringsnivå for pasienten. 



 God dialog/kontakt med primærhelsetjeneste, arbeidsgiver 
og andre meningsfulle kontaktpartnere. 

 Finne pasientens målsettinger og ønsker for 
rehabiliteringsprosessen. 

 Finne rett grad av individuell tilpassing i rehabiliteringen for 
pasienter som henvises videre til rehabilitering.  
 

Faglig fundament  
 

Institusjonens samlede kompetanse i forhold til målgruppen: 
Tverrfaglig kompetanseteam bestående av lege, psykolog, 
fysioterapeut, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent.  
 

Lokasjon  
 

Oppfølgingsenheten Frisk, Vestre Rosten 79, 7075 Tiller 

Varighet  
 

2 uker, 4 dager pr uke. 
 

Eventuelle 
tilleggsmerknader  
 

Alle henvisninger sendes til hovedkontor i Moelv 
(Postboks 14, 2391 Moelv) 

 


