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Forslag til forskriftsendring  
Forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering, rehabilitering, 

individuell plan og koordinator § 3 skal lyde:  

 

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og 

mål.  

 

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom 

bruker, pårørende og tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessene 

kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak 

fra aktørene.  

 

Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin 

fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å 

oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i 

utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. 







Innhold i presentasjonen 

• Presentasjon av prosjektet 

• Resultater fra spørreundersøkelse 

• Resultat av drøftinger på arbeidsseminar 

 



Kort om prosjektet 

• Forprosjekt om forskningsbasert kunnskap i habilitering 

• RHABU som initiativtager og prosjekteier 

• Nasjonalt prosjekt, omfatter alle fire helseregioner 

• Avgrenset til habilitering i spesialisthelsetjenesten 

• Habilitering av både barn, unge og voksne (HABU og HAVO) 

• Prosjektgruppe med alle fire helseregioner representert 

• Prosjektet har økonomisk støtte fra Helsedirektoratet 

 



Prosjektgruppa består av 

• Edith Victoria Lunde, leder ved Regionalt kompetansesenter for 
habilitering og rehabilitering i Helse Vest 

• Oddmar Ole Steinsvik, avdelingsleder HABU UNN, Helse Nord. 
Representerer også ledernettverket for habilitering i Helse Nord.  

• Trine Sande Tovik, ergoterapeut og teamleder ved seksjon 
barnehabilitering i Ålesund, Helse Midt 

• Erik Søndenaa, førsteamanuensis ved Regionalt kunnskapssenter for 
habilitering (RHAB) NTNU, Helse Midt 

• Bjørg Neset, høgskolelektor ved Regionalt kunnskapssenter for 
habilitering (RHAB) NTNU, Helse Midt 

• Kenneth Larsen, rådgiver, Regional kompetansetjeneste for autisme, 
ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst  

• Cathrine Utne Sandberg, rådgiver, RHABU 

 

 



 
 
Prosjektets formål 
 Systematisere og gi oversikt over mulige tiltak som kan bidra til 
at forskning som er relevant for habiliteringsfeltet er lett 
tilgjengelig og inngår i videreutviklingen av kunnskapsbasert 
habilitering.  

• Skaffe oversikt over de viktigste kildene til ny forskning innen 
habilitering 

• Skaffe oversikt over hvilke formidlingskanaler som er i bruk  

• Vurdere hvilke formidlingskanaler som er hensiktsmessige for 
å nå ut til habiliteringstjenestene.  

Mulige tiltak for å styrke implementering av ny forskning 
inkluderes.  

 



Aktiviteter i prosjektet 

• Litteratursøk for å finne kunnskap om forskningsformidling 
innen habilitering 

• Spørreundersøkelse til ledere og fagpersoner i 
habiliteringstjenestene i Norge 

• Arbeidsseminar med drøftinger rettet mot utvikling av 
konkrete tiltak 

 



• 35 spørsmål 
– 31 spørsmål med 

avkrysning 
– 4 åpne spørsmål 

• Fire deler: 
– Demografiske spørsmål 
– Forhold som kan påvirke 

bruk av forskningsbasert 
kunnskap  

– Forskningsbasert praksis 
– Kilder til forskningsbasert 

kunnskap 

• 386 personer har besvart  
• Distribusjon: 

– Sendt med epost til ledere i 
alle HABU og HAVO i Norge 

– Ledere ble bedt om å 
besvare og formidle til 
fagpersoner 

– To runder med purring 

• Hvem nådde 
spørreundersøkelsen ut 
til? 

• Beregnet svarprosent 55% 
 

Om spørreundersøkelsen 



Hva kan resultatene fra 
spørreundersøkelsen gi opplysninger om? 

• Er det forskjeller mellom HABU og 
HAVO? 

• Er det forskjeller mellom 
aldersgrupper? 

• Er det forskjeller mellom 
utdanningsnivå? 

• Er det forskjeller mellom 
helseregionene? 

• Er det forskjeller mellom fagpersoner 
med og uten lederansvar? 

 



Analyse av data  

• Kvalitative data:  

– Innholdskategorisering 

• Kvantitative data:  

– Deskriptiv statistikk og ANOVA 



 
 
 
Hovedfunn fra analysen av kvalitative data 
 
 
 

Hva skal til og hva kan være nyttige tiltak? 

• Tid og ressurser 

• Forhold knyttet til arbeidsplassen; ledelse, 
organisering, kultur og kollegaforhold 

• Økt kompetanse/opplæring knyttet til søk etter 
og vurdering av forskning samt implementering 

• Bedre tilgang til forskning; teknisk/praktisk 
tilgang, mer relevant forskning og at forskning er 
tilgjengeliggjort 

 

 

 

      



Hvem er informantene? 



Hvilken del av habiliteringsfeltet arbeider du på? 
 

HABU 
46,4% 

HAVO 
43,8% 

Både HABU  
og HAVO 

9,8% 



Hvilken helseregion tilhører du? 

Helse Sør-
Øst 

50,8% 

Helse Vest 
14,0% 

Helse Midt 
20,5% 

Helse Nord 
14,8% 



Hvilket utdanningsnivå har du? 

3-årig 
profesjonsutdan
ning (tilsvarende 
bachelorgrad); 

8,5% 

3-årig 
profesjonsutdan
ning (tilsvarende 

bachelorgrad) 
med tilleggs-
utdanning, 

minimum 1 år; 
46,6% 

Mastergrad 
/Hovedfag; 

20,5% 

Embetsstudium i 
medisin eller 

psykologi; 5,7% 

Embetsstudium i 
medisin eller 

psykologi med 
spesialisering; 

14,0% 

PhD; 2,3% 
Annet; 2,3% 



Har du lederansvar?  
(inkludert funksjoner som teamleder, faggruppeleder etc) 

Ja; 24,1% 

Nei; 75,9% 



Involverer jobben du har i dag kontakt med 
pasienter/tjenestebrukere, deres pårørende og tjenesteytere? 

Ja 
98 % 

Nei 
2 % 



Hvor mange års erfaring har du som 
fagperson på habiliteringsfeltet? 

Kortere enn 
5 år 

27,2% 

5-10 år 
18,1% 

11-15 år 
16,6% 

16-20 år 
17,4% 

 Lengre 
enn 20 år   

20,7% 



Yngre enn 
 30 år 
3,1% 

30-39 år 
19,2% 

40-49 år 
29,3% 

50-59 år 
32,6% 

60 år eller 
eldre 
15,8% 

 
Hvilken aldersgruppe tilhører du? 

 



 
Er det forskjeller mellom HABU og HAVO når det gjelder forhold 

som kan påvirke bruk av forskningsbasert kunnskap? 
  
 

Forskjell i gjennomsnittskåre er 
signifikant (P<0.001) 



Jeg deltar i ulike fora på min arbeidsplass der aktuell 
forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres. 
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På min arbeidsplass er det en fagperson med særlig ansvar for fagutvikling, 
som understøtter og oppmuntrer min bruk av forskningsbasert kunnskap. 
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Økt fokus på forskningsbasert praksis gjennom å ha en fagperson 
i enheten som har i oppgave å finne fram forskningsbasert 
kunnskap. En som kan jobbe systematisk med dette og som man 
kan samhandle med for å implementere i praksis. 

 

Forskningsbasert 
kunnskap må 
være et tema i 
tjenesten; 
faglige 
diskusjoner og 
drøftinger. 

Ønsker en fagperson som er dedikert 
til dette. Mer aktiv deling av kunnskap 
og tips om hvor info er tilgjengelig 
innenfor avdelingen 

Ønsker hyppigere diskusjoner med 
mine fagkollegaer til å diskutere ny 
forskningsbasert kunnskap 



Jeg har tilstrekkelig tid til rådighet for å orientere meg om aktuell 
forskningsbasert kunnskap. 
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Mer tid til klinisk jobbing, mindre tid til telling og måling. 
Skjema og unødvendig dokumentasjon tar for mye verdifull tid. 
Systemet teller antall konsultasjoner, tid brukt på faglig 
oppdatering, kurs og forskning måles ingen steder. Derfor 
nedprioriteres det. 

 

Trenger mer tid - 
klinikken er presset av 
pasientoppgaver og 
mest av alt krav til 
dokumentasjon og 
registrering 

Trenger først og fremst å 
kunne bruke mer tid på 
dette i det daglige 

Mer tid avsatt fra ledelse hvor dette 
prioriteres. Mindre fokus på 
"produksjon" som prioritering. Avsatt tid 
til egenstudier. 

Det må settes av tid til slikt arbeid - at 
vi "blir målt på dette" på lik linje som 
pasientkontakt og dokumentasjon 



 
 
 
 

Er det forskjeller mellom aldersgrupper når det gjelder forhold 
som kan påvirke bruk av forskningsbasert kunnskap? 

 
 
  
 

Forskjell er signifikant (P<0.001) 

Yngre enn 30 år: 12 
30-39 år: 74 
40-49 år: 113 
50-59 år: 126 
60 år eller eldre: 61 



Jeg mestrer å gjøre kritisk vurdering av forskningslitteratur. 
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Jeg opplever ikke språklige barrierer knyttet til å sette meg inn i 
forskningsbasert kunnskap. 
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Jeg trenger å bli mer rutinert på selve 
søkeprosessen. Trenger å diskutere 
forskningsartikler jevnlig med kollegaer. 

Jeg trenger mer 
opplæring i hvilke 
databaser som finnes 

Alle i avdelingen bør ha mer 
trening i søk etter og kritisk 
vurdering av 
forskningsbasert kunnskap. Kunne mer om 

søkemetoder. Hvor kan man 
finne hva. 

Lære å finne 
frem i aktuelle 
databaser 

Trenger mer kunnskap om 
hvilke kriterier som kan brukes 
for å vurdere kvalitet i 
forskning. 



  
Er det forskjeller mellom aldersgrupper når det gjelder 

forskningsbasert praksis?  
 

Forskjell er signifikant (P=0.003) 



Jeg bruker forskningsbaserte vurderingsredskap i 
pasientutredning/kartlegging 
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Jeg bruker eller anbefaler forskningsbaserte intervensjoner/tiltak i praksis 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total Yngre enn 30
år

30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller
eldre

P
ro

se
n

t 

Svært ofte/alltid Ofte Sjelden Svært sjelden/aldri Ikke aktuelt, jobber ikke klinisk

Yngre enn 30 år: 12 
30-39 år: 74 
40-49 år: 113 
50-59 år: 126 
60 år eller eldre: 61 



Det mangler gode retningslinjer og veiledere som tar 
høyde for kompleksiteten i sakene vi har. 

Jeg mener selv at jeg 
benytter forskningsbasert 
kunnskap nok til å kunne løse 
de oppgaver jeg/vi er satt til 
å løse, til det beste for 
pasienten og 
dennes nærmeste. 

Det er lite direkte forskning på den 
kartlegging og intervensjon jeg utfører. 
Lang klinisk erfaring og erfaringsbasert 
kunnskap understøtter imidlertid 
arbeidet. Forskning blir relevant 
dersom den kan favne kompleksitet og 
sammensatt problematikk. Det 
kliniske skjønn må ikke undervurderes 
i denne sammenheng. 

Det trengs mer relevant forskning på 
dette fagfeltet 

Det mangler forskningsbasert 
kunnskap på mange av de 
områdene jeg jobber med. Der 
dette finnes ønsker jeg å ta det 
i bruk. 

Vi trenger oppdaterte 
retningslinjer for arbeid med 
utviklingshemming på norsk. 



 
Er det forskjeller når det gjelder utdanningsnivå og bruk av 

forskningsbasert kunnskap i praksis?  
 

Forskjell er signifikant (P<0.001) 



Jeg bruker forskningsbaserte vurderingsredskap i 
pasientutredning/kartlegging 
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Jeg bruker eller anbefaler forskningsbaserte intervensjoner/tiltak 
i praksis 
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Det legges til rette for at jeg kan gjennomføre videreutdanning, 
spesialiseringsløp og studier som er relevant for jobben min. 
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Er det forskjeller mellom helseregionene når det gjelder 
vurdering av forhold som påvirker bruk av forskningsbasert 

kunnskap?  

Forskjell er signifikant (P=0.003) 
 

Helse Sør-Øst: 196 
Helse Vest: 54 
Helse Midt: 79 
Helse Nord: 57 

Ingen signifikante 
forskjeller mellom 
helseregionene når 
det gjelder 
forskningsbasert 
praksis 



 På min arbeidsplass vektlegges kvalitets- og forbedringsarbeid. 
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Jeg deltar i ulike fora på min arbeidsplass der aktuell 
forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres. 
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Det må bli en bedre integrert forståelse i 
enheten rundt viktigheten av dette 

Miljøet vi jobber i må stimulere 
til kunnskapsutvikling At det verdsettes av de jeg jobber sammen 

med, også tverrfaglig. 

Mer aktiv deling av kunnskap og 
tips om hvor info er tilgjengelig 
innenfor avdelingen 

Øket felles interesse på arbeidsplassen. Økt 
interesse for å gjennomgå og endre rutiner i 
praksis blant overordnede. 

Samarbeid og drøfting med 
flere som grunnlag for 
prioritering 

Stimulere medarbeidere til å ha engasjement til å 
orientere seg mot forskningsbasert kunnskap, lage 
fora der kunnskap diskuteres 

Jeg har en kollega i master som inspirerer til å lese 
forskningsrapporter og relatere disse til eventuell endring av 
praksis. Tror det ville vært nyttig å ha et fora hvor ny forskning 
ble diskutert jevnlig 



Er det forskjeller mellom fagpersoner  
med eller uten lederansvar? 



På min arbeidsplass vektlegges kvalitets- og forbedringsarbeid. 
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Jeg deltar i ulike fora på min arbeidsplass der aktuell 
forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres. 
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Ikke lederansvar: 293 
  
 



Jeg har tilstrekkelig tid til rådighet for å orientere meg  
om aktuell forskningsbasert kunnskap. 
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Jeg bruker forskningsbasert kunnskap når jeg argumenterer for 
behov for endring av praksis. 
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Dette må bli tydeligere krav og 
forventninger fra ledelsen, og det må bli 
en bedre integrert forståelse i enheten 
rundt viktigheten av dette. 

 

Ledelsen må gå foran og 
inspirere og legge til 
rette for at dette blir en 
naturlig del av den 
daglige driften. 

Ledelsen i tjenesten bør ha 
fokus på forskningsbasert 
kunnskap og bidra til å endre 
praksis. 

Tydelige forventninger 
fra leder. 

Som leder med et bredt 
ansvarsområde blir anledningene til 
å gå i dybden svært få. 

For å lykkes med  
forskningsbasert 
praksis er man helt 
prisgitt uforbeholden 
støtte fra ledelsen på 
alle nivåer. 



Arbeidsplassens bok- og
tidsskriftsamling

Nettsidene til aktuelle faginstanser,
kompetansesentra og lignende.

Nettsidene til Kunnskapssenteret

Nettsidene til Helsebiblioteket

Artikler i fagtidsskrifter

Artikler i elektroniske databaser

Kunnskapsbaserte
retningslinjer/behandlingslinjer/pr…

Kunnskapsbaserte oppslagsverk (Up-
to date, BJM Best Practice og…
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Arbeidsseminar 8.mai 2017 

Drøftinger rettet mot å arbeide frem tiltak 
som kan understøtte bruk av 
forskningsbasert kunnskap på 
habiliteringsfeltet.  

 

55 deltagere; alle fire helseregioner, 
ledere og fagutøvere, HABU og HAVO 

 



 
Drøftingene rundt tiltak som kan understøtte bruk av 
forskningsbasert kunnskap på habiliteringsfeltet kan 
oppsummeres i fem hovedkategorier: 
 

• Økt kompetanse gir økt tjenestekvalitet 

• Samarbeid på tvers av helseforetak og regioner for å sikre 
likeverdige tjenester 

• Organisering, ressursbruk og prioritering  

• Gjensidig ansvar for leder og fagutøver 

• Utnytte teknologiske løsninger for å tilgjengeliggjøre 
kunnskap 

 



Takk for oppmerksomheten! 


