
Nasjonal kartlegging av voksenhabilitering i 
spesialisthelsetjenesten 

Ledersamling i Molde 23.09.15 



Behov for kartlegging 

- Det er et ønske fra helseforetakene om mer forskning og 

systematisk kunnskapsproduksjon innenfor tjenestene. 

- Forskning og kvalitetsforbedring 

- Behov for mer kunnskapsbasert praksis 

- Som et utgangspunkt for forskning og kvalitetsforbedring er 

det nødvendig med et bedre kunnskapsgrunnlag 

- Prosjektgruppen mener det er viktig at fagfeltet selv beskriver 

dagens tjenester. 

- Behov for bedre beskrivelse av grensesnittet mellom 

spesialisthelsetjeneste og kommune – spesielt med tanke på 

samhandlingsreformen. 

Helsedirektoratet ønsker at 

kartleggingen gjennomføres og har 

gitt økonomisk støtte til prosjektet.  



Mål for kartleggingen 

Undersøkelsen skal gi et kunnskapsgrunnlag for 

fremtidig planlegging, fagutvikling, forskning og 

evaluering av tjenester innenfor habilitering av 

voksne i spesialisthelsetjenesten ved å: 

• Gi en strukturert beskrivelse av dagens 

helsetjenester som tilbys innen habilitering av 

voksne i spesialisthelsetjenesten 

• Beskrive ulike former for samhandling som finner 

sted mellom voksenhabiliteringstjenestene og 

kommunal helse- og omsorgstjeneste 



Prosjektgruppe/kontaktpersoner 

• Bjørn Roar Vagle (Helse Vest) 

• Britt Hukkelås (Helse Midt) 

• John Arne Rognlie (Helse Sør) 

• Linn E. Sparby (Helse Nord) 

• Nils-Øivind Offernes (Helse Øst) 

• Erik Bautz-Holter 

• Audny Anke  
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Forventede resultater 

• Å synliggjøre de oppgaver som ivaretas av voksenhabilitering i 

spesialisthelsetjenesten. 

• Identifisering av områder med forbedringsbehov og skape 

ideer til eventuelle forbedringstiltak, deriblant tenke nye 

arbeidsmodeller og samarbeidsformer mellom spesialist- og 

kommunehelsetjeneste. 

• Bidra til nye forskningsprosjekter innenfor voksenhabilitering.  



Resultater 

• Oppsummering og foreløpige resultater vil først 

bli presentert for lederne av voksenhabilitering i 

spesialisthelsetjenesten 

– Lederne får mulighet for tilbakemelding og diskusjon av 

resultater 

• Prosjektrapport til Helsedirektoratet 

• Rapport / presentasjon til habiliteringstjenestene 

• Fagartikkel 

 



Fremgangsmåte 

• Kontaktperson i hver helseregion sender e-post 

til leder av habiliteringstjenesten. 

– Lederskjema 

– Ansattskjema 

• Leder av tjenesten sender videre til sine ansatte 

• Det legges opp til en runde med purring 

• Undersøkelsen sendes ut 28. september og 

svarfrist er 19. oktober  

– Svar skrives inn i elektronisk spørreskjema 

– Noen klarer å lagre, andre må skrive ut skjema på papir 

– Lever skjema som lagret fil, scannet .pdf-fil eller 

eventuelt papir 


