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Bakgrunn
• 18.000 voksne med psykisk utviklingshemning tjenester kommunalt 

• Større helseproblemer

• Sannsynlig høyere andel udekkede behov for tjenester

• Identifiseres ikke i populasjonsbaserte undersøkelser 

• Screeningundersøkelser vist å bedre tjenestetilbudet

• I Norge er det ikke utført representative undersøkelser av 
helseindikatorer

• Spesiell organisering – multidisiplinære spesialiserte 
habiliteringstjenester

• I liten grad kjent om den spesialiserte helsetjenesten, i samarbeid 
med kommunale tjenester, fanger behovene til ungdom og voksne 
med utviklingshemning. 



Mer Bakgrunn

Mentale lidelser

• Forekomst 16 – 41%

• Årsaksforhold/ prediktorer

• Opplæringsbehov

Fysisk helse og

Livsstil

• I alder 50 år og over har

80% multimorbiditet

• Livsstilsfaktorer? 

• Ungdom

• Daglige aktiviteter og

jobb



Norsk rapport fra NAKU: Helseoppfølging av

personer med utviklingshemning



WHO: Internasjonal klassifikasjon av

funksjon, funksjonshemning og helse

Helsetilstand

(sykdom eller lidelse)

Kroppsfunksjoner

og -strukturer
Aktiviteter Deltagelse

Miljøfaktorer Personlige faktorer

I TILLEGG: BRUK AV HELSETJENESTER. HVORDAN FANGE BEHOV?



Målsettinger

• Overordnet målsetting er bedret helse og helsetjeneste 

for ungdom og voksne med psykisk utviklingshemning. 

• Målsetting med studien er økt kunnskap om helse og 

funksjon, om hva som predikerer helse og funksjon, og å 

identifisere udekkede behov for tjenester. 

• Sekundært mål er å øke forskningsaktivitet og nasjonalt

og internasjonalt samarbeid. 



MEDVIRKNING FRA BRUKERE 



Design 

Tverrsnitts-studie

Målgruppe: Ungdom (≥15 år) og voksne med 

utviklingshemning

Deltakere: I en befolkning med 100.000 innbyggere ca. 350 

i målgruppen og antatt 250 deltakere i studie. 



The POMONA-II Health Indicators







Metode

Intervju - standardiserte spørreskjema

Variabler er multinasjonale POMONA helseindikatorer for 

personer med utviklingshemning (P15)

I tillegg selekterte spørsmål og måleinstrumenter for 

motorikk, kommunikasjon, sosial integrering og 

sammenheng av tjenester.





Studier

Pilot- studie Tromsø Kommune. Igang.  

Ca. 22 deltakere

Større kartlegging Tromsø kommune. 2016/2017. 

Søknad Extrastiftelsen doktorgrads-stipendiat. Uavklart. 

“Health indicators, functioning and health care services in youths 

and adults with intellectual disabilities.  A cross-sectional 

multicentre study”
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• Habilitering UNN: Per Wilhelmsen, Eva Stensland

• Forskningsgruppe Folkehelse og rehabilitering, UiT: Gunn 
Pettersen, Silje Wangberg.

• Regionale og nasjonale samarbeidspartnere habilitering: Erik 
Søndenaa, Oddbjørn Hove, Even Myrbakk, Marianne 
Halvorsen. 

• NFU: Anita Tymi og lokale organisasjoner.
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Studie relatert til helseindikatoren fysisk aktivitet:

Søkt Helse Nord 1.9.16:

Effects of Physical Activity with e-health support in 

Individuals with Intellectual Disabilities. A randomised 

controlled study

Søknad Forskningsrådet april -16:

Improving Health Care Services and Physical Activity in Individuals with 

Intellectual Disabilities




