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Mål for kartleggingsprosjektet

• Effektmål

– Bidra til å skape et kunnskapsgrunnlag for fremtidig planlegging, 

fagutvikling, forskning og evaluering av tjenester innenfor 

habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten.

– Bidra til å etablere samarbeid om fagutvikling og forskning på 

tvers av voksenhabiliteringstjenestene i Norge.

– Stimulere til utvikling av nye ideer og hypoteser for videre 

forsknings- og utviklingsarbeid.

• Resultatmål

– Kartleggingen skal gi en strukturert beskrivelse av dagens 

helsetjenester som tilbys innen habilitering av voksne i 

spesialisthelsetjenesten.

– Kartleggingen brukes som et utgangspunkt for videre utvikling av 

tiltak og arbeidsformer i tjenestene.



Voksenhabilitering 2015



Metode

• Alle 29 voksenhabiliteringstjenester ble invitert til 

å delta i kartleggingen

• Det ble utviklet to spørreskjema

– Ett som gikk til leder av tjenesten

– Ett som gikk til alle ansatte fagpersoner i tjenesten

– Godkjenning fra personvernombudet OUS

• Skjemaene gikk som e-post til leder

som videresendte til sine ansatte

– Svar kunne sendes per post eller e-post 

(egen adresse for å unngå sporing)

– Flere runder med purring

– Datainnsamling tok lang tid



Rød skrift = Tjenester med over 50 % svarprosent



Hvilke fagpersoner har svart?



Hvilke fagpersoner har svart?

Gruppeinndeling

• Lege (19)

• Psykolog (43)

• Vernepleier (71)

• Andre faggrupper (58). 

I denne gruppen inngår: 

pedagog, fysioterapeut, sykepleier, 

ergoterapeut, sosionom, 

barnevernspedagog og 

ernæringsfysiolog. 



Hva ble kartlagt?

De fire hovedområder som er definert i §3-8 i lov om 

spesialisthelsetjenester ble valgt som en overordnet 

struktur (Helse og omsorgsdepartementet 2001):

A. Pasientbehandling

B. Fagutvikling og forskning

C. Utdanning av helsepersonell

D. Opplæring av ansatte og pårørende.



Operasjonalisering av pasientbehandling



Pasienter



Hvilke pasientgrupper?

Målgruppen for habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten er 

mennesker over 18 år med medfødte eller tidlig ervervede 

funksjonsnedsettelser av komplisert og sammensatt karakter.

1. Atferdsvansker i målgruppen

2. Demens i målgruppen

3. Følgetilstander av skader/sykdommer 

i nervesystemet og muskelsykdommer

4. Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse

5. Omfattende språk og kommunikasjons-

vansker i målgruppen

6. Psykisk lidelse hos personer med moderat 

til alvorlig/dyp utviklingshemming

7. Psykisk utviklingshemming og/eller kognitiv svikt

8. Vansker knyttet til seksualitet i målgruppen



Hvilke pasientgrupper?



Typiske problemstillinger



Typiske problemstillinger (profesjon)



Arbeidsprosess



Type kontakter



Hva gjøres i kontaktene?
A. Samtale med pasient med fokus på 

utredning og diagnostisering

B. Samtale med pårørende/-tjenesteytere 

med fokus på utredning og 

diagnostisering 

C. Medisinsk behandling og oppfølging 

D. Observasjon av pasient i sitt naturlige 

miljø 

E. Psykologisk testing 

F. Funksjonell analyse av utfordrende 

atferd 

G. Psykoterapi (CBT, psykodynamisk, 

m.fl.) 

H. Støttesamtale 

I. Rådgivning og veiledning til 

tjenesteytere 

J. Rådgivning og veiledning til pårørende 

K. Deltakelse på ansvarsgruppe 

L. Møte for å utarbeide eller evaluere 

individuell plan

M. Direkte veiledning av tjenesteyter i 

samhandling med pasienten

N. Direkte trening og oppøving av 

funksjoner hos pasient som krever 

spesialisert tilrettelegging og veiledning

O. Veiledning knyttet til vedtak etter hol., 

kap. 9 

P. Gruppebehandling

Q. Individuell undervisning av pasient 

R. Individuell undervisning av pårørende 

S. Gruppeundervisning av pasienter 

T. Gruppeundervisning av pårørende 

U. Undervisning av tjenesteytere 

V. Møte med boligleder/-tjenesteansvarlig 

W. Møte med kommune-

/bydelsadministrasjon 

X. Møte med annen offentlig instans



Hva gjøres i kontaktene?



Hva gjøres i kontaktene?



Samarbeid mellom profesjoner

• De fleste fagpersoner gir uttrykk for at de i stor grad samarbeider 

med lege, psykolog og vernepleier. 

• Fagpersoner i Helse Nord og Helse Midt gir uttrykk for en større 

grad av samarbeid enn fagpersonene i de andre regionene.

• Det er 20,5% av fagpersonene som vurderer at de i stor grad 

arbeider tverrfaglig.
Mer flerfaglig enn tverrfaglig samarbeid?



Kunnskapsbasert praksis?

De fleste fagpersoner gir uttrykk for at de 

• i stor/svært stor grad deler erfaringer med kollegaer.

• i stor/svært stor grad har en oppdatert praksis.

• i stor grad benytter måling/registrering for å vurdere effekt av 

helsehjelpen som gis.

Likertskala fra 1-5: 
1 = Svært liten grad
5 = Svært stor grad



Hvor mange pasienter er du per dags 

dato involvert i arbeidet overfor?

Antall pasientsaker per fagperson

Hvor mange pasienter har du per 

dags dato hovedansvar for?

Fagpersoner er involvert: 
• 44,5 % < 20 pasienter
• 64,8 % < 30 pasienter

Fagperson har hovedansvar:
• 66,7 % < 20 pasienter
• 86,6 % < 30 pasienter



Reisetid

Gjennomsnittlig reisetid for hver fagperson per 
tjeneste i forbindelse med siste 5 kontakter.

Lang reisevei har 
store konsekvenser 
for «produksjonen».

Fagpersonene 
i Helse Nord 
reiser mest!



Forhold som hindrer effektiv arbeidsflyt

Lederne av tjenestene trekker frem følgende forhold:

1. Mangel på fagpersoner, spesielt leger.

2. Manglende kapasitet til utredning/diagnostisering.

3. Uavklarte behandlingsforløp og mangelfull intern koordinering 

mellom ulike deler av spesialisthelsetjenesten.

4. Uhensiktsmessig organisering i kommunen.

5. Oppfølging av krevende saker på grunn av at det er vanskelig 

å «rydde tid» når avtaleboken er full.

6. Manglende gjennomføringsevne i kommunen.

7. Mangelfull kompetanse i kommunen.

8. Lang reisevei ved ambulant virksomhet.

9. Oppfølging av pasienter med vedtak etter hol., kap. 9.



Detaljert kartlegging av 3 pasienter

1. Hva var hovedproblemstillingen?

2. Hvilken utredning/kartleggingble

gjennomført?

3. Hvilke råd/anbefalinger ble gitt?

4. Hvilke tiltak/intervensjoner ble 

igangsatt?

5. Hvordan er brukermedvirkning 

gjennomført?

6. Hvordan er samarbeid med 

pårørende/verge gjennomført?

7. Internt samarbeid?

8. Hvilke instanser har du samarbeidet 

med?

Denne informasjonen er ikke 
oppsummert med tanke på 
typiske «forløp».

Informasjonen er brukt til å 
lage oversikt over:
1. Problemstillinger
2. Ulike typer utredning/-

kartlegging som er utført.
3. Ulike typer tiltak som er 

igangsatt av tjenestene.



Personell



Antall årsverk fagpersoner 2015/2016
Profesjon Årsverk Vakant  

årsverk

Lege 31,0 2,9

Psykolog 66,8 8,7

Vernepleier 133,3

Barnevernspedagog 12,0

Pedagog 29,4

Fysioterapeut 22,7

Sosionom 13,9

Sykepleier 11,6

Ergoterpaut 21,0

Andre 12,6

Merkantil 49,8

SUM 368,6 11,6

Store forskjeller i størrelse 
og tilgang på profesjoner.

44,8 % av tjenestene har 
liten eller ingen tilgang til 
medisinsk utredning og 
behandling av lege ansatt i 
habiliteringstjenesten.

Kun 3 tjenester har mer 
enn 2 legeårsverk.

24 % av tjenestene har 
begrenset tilgang til 
psykologfaglig utredning og 
behandling.

4 tjenester har under ett 
årsverk for vernepleier.



Alder og kjønn - fagpersoner



Utdanning

Alder

Antall år arbeidet i tjenesten



Spesialitet og høyere utdannelse

77,0 % av fagpersonene opplever 
stor eller svært stor grad av 
mestring av arbeidsoppgavene. 
Kun 2,6% opplever å i liten grad 
mestre arbeidsoppgavene.

70,9 % av fagpersonene opplever i 
stor grad/svært stor grad å ha den 
kompetansen som er nødvendig. 
Kun 2,1% opplever at de i liten 
grad har nødvendig kompetanse.



Fagutvikling og forskning



Deltakelse i fagutvikling og forskning

• 9,7 % av fagpersonene har vært medforfattere på fra 

1-5 vitenskapelige publikasjoner i 2014-2015.

• 9,2 % av fagpersonene har vært (med-)forfatter på 

andre publikasjoner i 2014-2015.

• 41,4 % av fagpersonene har deltatt i fagutviklings-

eller kvalitetsforbedringsprosjekter i 2014-2015.

• 24,1 % av fagpersonene har deltatt i 

forskningsprosjekter i perioden 2014-2015.

Er dette forenlig med at 
voksenhabilitering er et 
«forskningssvakt» fagfelt?



Deltakelse i fagutvikling og forskning



Ønske om mer utdanning



Utdanning av helsepersonell



Undervisning i 2014-2015

• 4,6 % har undervist på fagspesialiseringsprogrammer

• 19,5 % har undervist på høgskole/universitet

• 20,5 % har presentert på nasjonale konferanser

• 27,7 % har veiledet en eller flere studenter

• 29,7% har deltatt i å arrangere kurs for kommune

• 42,1 % har deltatt i kommunale fagnettverk

• 52,8 % har undervist på lokale kurs/konferanser

• 69,2 % har undervist kommunalt ansatte i pasientsaker



Praksisplasser for studenter



Opplæring av pasienter 
og pårørende



Undervisning i 2014-2015

• 29,5 % har undervist på pasientkurs. 

• 35,1 %  har undervist på pårørendekurs.



Hva viser kartleggingen?



Likheter 

Kartleggingen viser at det er store likheter på tvers av helseregion 

og tjenester med tanke på:

a) Problemstillingene som tjenestene arbeider med.

b) Bruk av kontakttyper.

c) Aktiviteter som gjennomføres i kontaktene.

d) Tydelig arbeidsdeling mellom profesjonene.

e) Godt samarbeid mellom profesjonene (flerfaglig).

f) Fagpersoner vurderer at de deler erfaringer, holder seg 

oppdatert på metoder og benytter kunnskapsbaserte 

retningslinjer og standarder.

g) Fagpersonene vurderer at de i stor grad mestrer arbeids-

oppgavene og har den kompetansen som er nødvendig for å 

løse oppgavene.

h) Alle tjenester synes å ha behov for bedring av hvordan de 

evaluerer effekten av egne tjenester.



Variasjon mellom helseregioner

1. Tilgang på sentrale profesjoner som lege, psykolog 

og vernepleier synes å være et større problem i 

Helse Nord og Helse Vest, men størst variasjon på 

tvers av tjenester. Arbeidsdelingen i tjenesten 

medfører at mangelfull tilgang på profesjoner får 

direkte konsekvenser for tjenestetilbudet.

2. Helse Nord har mer omfattende reisevirksomhet, 

noe som har stor betydning for kapasiteten til 

fagpersonene i tjenesten.

Likeverdig tilbud 
uavhengig av bosted?



Variasjon mellom tjenester

• Størrelse på tjenesten (antall årsverk)

• Antall henvisninger / pasientgrunnlag

• Antall pasientkontakter per årsverk

• Antall pasienter per fagperson

• Hvilke profesjoner som er ansatt

• Om det benyttes definerte prosedyrer/kliniske arbeidsprosesser.

• Tid avsatt til internundervisning og opplæring

• Økonomisk støtte til videre- og etterutdanning

• Mulighet til å delta på konferanser

• Undervisning og veiledning av studenter

• Undervisning og opplæring av pasienter/pårørende

Ulike forutsetninger → større forskjeller mellom
tjenestene på sikt?



Forbedringsbehov

• Tettere samarbeid på tvers av tjenester i konkrete 

pasientsaker.

• Bruk av teknologi for samarbeid/møtevirksomhet i 

kontakt med kommuner/andre tjenester.

• Samarbeid på tvers av tjenester om utvikling av 

mer standardiserte pasientforløp.

• Utvikling av en enhetlig standard for 

virksomhetsrapportering.

• Styrking av tilbud om ambulant oppfølging av 

spesielt krevende pasienter.



Barrierer som hindrer utvikling

• Manglende refusjon (takst) for ambulant arbeid for 

vernepleiere og andre faggrupper.

• Mangel på leger/medisinsk kompetanse og redusert 

kapasitet.

• Mangelfull evaluering av tjenestene usystematisk 

effektmåling av intervensjoner.

• Manglende kapasitet og uhensiktsmessig 

organisering i kommunen.



Suksessfaktorer for utvikling

• Anerkjennelse av habilitering som eget 

fagområde innen medisin/sykehus.

• Tjenestene må fortsette med å være en viktig 

samarbeidspartner for pasienter og pårørende.

• Tjenestene må fortsette med å være en viktig 

samarbeidspartner for kommunene.

• Samarbeid på tvers av tjenestene i klinikk, 

fagutvikling og forskning.

• Tid til faglig arbeid ved siden av klinikk.

• Støtte til videreutdanning og spesialisering.



Tiltak for å fremme utvikling

• Etablering av nasjonalt fagnettverk/samarbeid i 

konkrete pasientsaker.

– Regional kompetanse?

– Nasjonal kompetanse?

• Sikre tjenestene tilgang på fagpersoner fra alle 

sentrale profesjoner.

• Sikre refusjon (takst) for alle sentrale profesjoner, 

samt for arbeid på tvers av tjenester.

• Sikre at habiliteringstjenestene oppfattes som en 

viktig samarbeidspartner for pasienter, pårørende 

og kommune. 
Praktisk og 
løsningsorientert bistand!


