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Forord
RHABU skal som regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst bidra til god kvalitet og større
likeverdighet i habiliteringstilbudet gjennom formidling av kunnskap og oppbygging av
kompetanse. Det å bidra til at forskning som er relevant for habiliteringsfeltet er lett tilgjengelig
og inngår i videreutviklingen av kunnskapsbasert habilitering, er sentralt i denne sammenheng.
Prosjektet om forskningsbasert kunnskap i habilitering er nå ferdigstilt. I denne rapporten
presenteres resultater fra aktiviteter i prosjektet, samt forslag til tiltak som har til formål å styrke
formidling av forskningsbasert kunnskap til fagutøvere og ledere og understøtte kunnskapsbasert
praksis innen habilitering.
Prosjektet har vært ledet av RHABU, men alle fire helseregioner har vært representert i
prosjektgruppen til dette nasjonale prosjektet. Vi ønsker å takke deltagerne i prosjektgruppen for
godt samarbeid og nyttige innspill underveis i arbeidet.
Tusen takk til fagutøvere og ledere som har deltatt i spørreundersøkelsen og drøftingene på
arbeidsseminaret. Dette har vært viktige bidrag inn i prosjektet.
Vi vil også rette en takk til Helsedirektoratet som har støttet prosjektet økonomisk.
Vi håper prosjektet er nyttig for det videre arbeidet som skal gjøres både i habiliteringstjenestene
og i de regionale kompetanseenhetene innen habilitering, og på denne måten bidra til at
pasientene mottar kunnskapsbaserte habiliteringstjenester.
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Sammendrag
En forutsetning for at befolkningen skal motta kunnskapsbaserte helsetjenester av høy kvalitet,
er at tjenestene utnytter tilgjengelig kunnskap. Det krever at ny kunnskap er kjent og tilgjengelig
for ansatte og ledere i habiliteringstjenestene, samt en kontinuerlig vurdering av om praksis er i
tråd med ny kunnskap. Sentrale føringer peker på habilitering som et prioritert satsningsområde,
og presiserer at det skal satses systematisk på utvikling av faglig kvalitet for å nå målsettingen om
likeverdige og kvalitativt gode tjenester.
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) har ledet et nasjonalt prosjekt
rettet mot å se på forhold knyttet til kunnskapsbasert praksis innen habilitering, og da særlig
formidling og implementering av ny forskning. Formålet for prosjektet har vært å systematisere
og gi oversikt over mulige tiltak som kan bidra til at forskning som er relevant for
habiliteringsfeltet er lett tilgjengelig og inngår i kunnskapsbasert habilitering. Prosjektet omfatter
habiliteringstjenester for barn, ungdom og voksne i spesialisthelsetjenestene/helseforetakene og
har vært støttet med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Prosjektet ble gjennomført i perioden
mai 2016 til september 2017.
I prosjektet er det utført søk etter litteratur om formidling av forskning innen habilitering. Videre
er det gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse rettet mot ledere og fagutøver i landets
habiliteringstjenester. Det er også avholdt et arbeidsseminar hvor aktuelle tiltak som kan bidra til
at relevant forskningsbasert kunnskap er tilgjengelig og tas i bruk, ble drøftet. En prosjektgruppe
med representanter fra alle helseregionene har vært involvert i planlegging av prosjektet,
utforming av spørreundersøkelse, analyse og sammenfatning av data samt planlegging og
gjennomføring av arbeidsseminaret. Resultatene fra prosjektet er presentert på flere samlinger
og konferanser på habiliteringsfeltet.
Spørreundersøkelsen har bidratt med interessant kunnskap om ansatte i habiliteringstjenestene
for barn og unge og deres vurdering av forhold knyttet til bruk av forskningsbasert kunnskap. Det
kom frem forskjeller mellom ulike grupper av ansatte, noe som er av betydning med tanke på
planlegging av aktuelle tiltak. Både spørreundersøkelsen og drøftinger på arbeidsseminaret ga
rikelig med innspill når det gjelder forhold som kan bidra til at forskningsbasert kunnskap i større
grad tas i bruk i klinisk praksis.
Med bakgrunn i resultater fra spørreundersøkelse og drøftinger på arbeidsseminar foreslås det
tiltak som kan være aktuelle å videreutvikle og gjennomføre lokalt, regionalt eller flerregionalt.
Tiltakene omhandler opplæring i å søke etter og kritisk vurdere forskningsbasert litteratur, gjøre
forskningsbasert kunnskap innen utvalgte emner lettere tilgjengelig på nettsider, utarbeide og
dele kunnskapsbaserte retningslinjer, behandlingslinjer og prosedyrer. Videre sørge for gode
kommunikasjonskanaler ut til tjenestene for formidling av forskningsbasert kunnskap, satse på
regionale og nasjonale fagnettverk og ha tilgjengelig oversikt over nasjonale og regionale
kompetansesentra som kan bidra med kunnskap som er relevant for habiliteringsfeltet. I tillegg ta
i bruk gode modeller for implementering når ny kunnskap tilsier at praksis bør endres.
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1.0

Innledning og bakgrunn for prosjektet

En forutsetning for at befolkningen skal motta kunnskapsbaserte helsetjenester av høy kvalitet,
er at tjenestene utnytter tilgjengelig kunnskap, og at ny kunnskap tas i bruk samtidig som
utdatert praksis opphører. Kunnskapsbasert habilitering forutsetter at habiliteringspraksis bygger
på kunnskap fra forskning, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap1. Dette prosjektet retter
seg spesielt mot den forskningsbaserte kunnskapen.
Kunnskapsbasert habilitering krever at ny kunnskap er kjent og tilgjengelig for ansatte og ledere i
habiliteringstjenestene, samt en kontinuerlig vurdering av om kliniske praksis er i tråd med ny
kunnskap eller om det er behov for endringer. Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell
plan og koordinator2 slår fast at kunnskapsbasert praksis er et sentralt element i kontinuerlig
kvalitetsarbeid.
Flere sentrale føringer og oppdrags- og styringsdokument de senere årene understreker
habilitering som et prioritert satsningsområde, og presiserer at det i tillegg til å styrke feltet
kapasitetsmessig, også skal satses systematisk på utviklingen av faglig kvalitet for å nå
målsettingen om tilstrekkelige, likeverdige og kvalitativt gode tjenester. Det å styrke fagutvikling
og forskning omtales også som tiltak som kan bidra til å gi fagfeltet økt prestisje og status.
Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008–20113 påpeker at det er for lite forskning
og fagutvikling på fagfeltet, og at fagfeltet har for lav status, noe som bidrar til svak rekruttering,
forskning og fagutvikling.
Handlingsplan for habilitering av barn og unge4 beskriver forskning og fagutvikling som en
drivkraft når det gjelder å sikre høy kvalitet i diagnostikk og behandling som ytes fra
helsetjenestene. Videre påpekes det at en systematisk forsknings- og fagutvikling innen et
fagområde, blant annet danner basis for kvalitetsutviklingen i tjenesten, utviklingen av
fagspesifikke kvalitetsindikatorer og for innføringen av kunnskapsbasert praksis.
Regjeringens Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-195 slår fast at det er
behov for økt forskning på habiliteringsfeltet. Samtidig påpekes det at den faglige omstillingen
som er nødvendig for å sikre gode habiliterende tjenester krever endret og høyere kompetanse
og forskningsbasert kunnskap. Føringene fra sentralt hold er fulgt opp i de ulike helseregionenes

1

Helsebibilotekets nettside om kunnskapsbasert praksis hentet fra hentet 10.juli 2017
http://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis
2
Helse- og omsorgsdepartementet (2012) Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256
3
Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011 (2006) Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet 7.juli
2017 fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/sha/sartrykk-av-st.prp.nr.1-kapittel-9.pdf
4
Handlingsplan for habilitering av barn og unge (2009). Helsedirektoratet Hentet 10.juli 2017 fra
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/203/Handlingsplan-for-habilitering-av-barn-og-ungeIS-1692.pdf
5Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2016) Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet 10.juli 2017 fra
https://www.regjeringen.no/contentassets/d64fc8298e1e400fb7d33511b34cb382/NO/SVED/OpptrappingsplanReha
bilitering.pdf
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plandokumenter for habiliteringsfeltet. De regionale planene understreker behovet for å styrke
forskning, fagutvikling og kunnskapsbasert praksis på habiliteringsfeltet.
Implementering av forskningsbasert kunnskap i klinisk praksis er en utfordring. Veien fra viktige
forskningsfunn til endringer i praksis er uforutsigbar, tilfeldig og ofte langsom, og til tross for at
det investeres mye ressurser i medisinsk basalforskning og klinisk forskning, er det brukt relativt
lite ressurser på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at kunnskapsbaserte tiltak og effektive
metoder blir tatt i bruk i praksis6. Det at praksis ikke i tilstrekkelig grad bygger på forskning og at
forskning ikke fører til endringer av praksis, er et betydelig problem. Det er først og fremst
uheldig for pasienter/tjenestebrukere som står i risiko for ikke alltid å få den mest effektive
utredning og behandling, men gapet mellom kunnskap og praksis utgjør også en
samfunnsøkonomisk belastning.
Habiliteringsfeltet er ikke noe unntak i så måte. Eksempelvis beskriver Christine Imms og
medarbeidere7en studie hvor en gruppe barn med cerebral parese blir utsatt for ineffektive
intervensjoner, til tross for at flere systematiske kunnskapsoppsummeringer viser hvilke
intervensjoner som har effekt. Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og
narkolepsi i Helse Sør-Øst foretok i 2012 en undersøkelse8 av hvordan helseforetakene i Helse SørØst utreder og diagnostiserer førskolebarn med mistanke om autismespekterforstyrrelse (ASF),
og hvilken innsats som anbefales og gjennomføres for denne gruppen barn. Til tross for at
forskning beskriver symptomer som gjør det mulig å stille en reliabel diagnose innen
autismespekteret ved 2 års alder, er gjennomsnittlig diagnosealder i helseregion Sør-Øst 46,4
måneder. Undersøkelsen viser også at det er variasjon i hvordan utredninger gjennomføres i
helseregionen, og i hvilke anbefalinger spesialisthelsetjenestene gir når det gjelder intervensjon.
I Kunnskapssenterets rapport ”Effekt av tiltak for implementering av kliniske retningslinjer”9
gjennomgås hvilke tiltak som er mest effektive med tanke på implementering. Selv om denne
rapporten omhandler implementering av kliniske retningslinjer, kan man med rimelighet anta at
mye av det samme vil være gjeldende for annen ny forskningsbasert kunnskap. Tiltak som i følge
Kunnskapssenterets oppsummering synes å medvirke til økt etterlevelse av retningslinjer består
av klinisk beslutningsstøtte, praksisbesøk, monitorering og tilbakemelding, lokale opinionsledere,
skreddersydde tiltak, kurs og møter.
Samtidig er det også viktig å påpeke at forskning på gruppenivå ikke nødvendigvis kan eller skal
implementeres direkte knyttet til den enkelte tjenestebruker. Hvordan forskning på ulike nivå
6

Flottorp Signe og Aakhus Eivind (2013) Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis, Norsk
Epidemiologi; 23 (2): 187-196 187
7
Imms, C et al (2015). Improving allied health proffesionals’ research implementation behaviors for children with
cerebral palsy: protocol for a before-after study, Implementation Science, 10:16, DOI 10.1186/s13012-014-0202-0
8
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst (2012) Identifisering,
diagnostisering og oppfølging/behandling av førskolebarn med autismespekterforstyrrelser (ASF) En undersøkelse av
systemer rutiner og praksis i Helse Sør-Øst. Hentet 4.september 2017. https://oslouniversitetssykehus.no/seksjon/regional-kompetansetjeneste-for-autisme-adhd-tourettes-syndrom-og-narkolepsihelse-sor-ost/Documents/rapport%20tidlig%20identifisering%20og%20tjenester.pdf
9
Fretheim, A; Flottorp, S og Oxman A. (2015). Effekt av tiltak for implementering av kliniske retningslinjer, Rapport
fra Kunnskapssenteret nr 10, 2015 http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/effekt-av-tiltak-forimplementering-av-kliniske-retningslinjer
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kan brukes for å styrke tjenestene til den enkelte, er en viktig faktor for at forskning kan komme
til nytte i praktisk habiliteringsarbeid.
Med bakgrunn i dette tok Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) ved
Oslo Universitetssykehus initiativ til et nasjonalt prosjekt som retter seg mot å se på forhold
knyttet til kunnskapsbasert praksis innen habilitering, og da særlig formidling og implementering
av ny forskning. Prosjektet omfatter habiliteringstjenester for barn, ungdom og voksne i
spesialisthelsetjenestene/helseforetakene og er støttet med tilskuddsmidler fra
Helsedirektoratet. Prosjektet ble gjennomført i perioden mai 2016 til september 2017.

1.1 Prosjektets formål
Prosjektet har hatt til formål å 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. Prosjektet har i stor grad rettet seg mot å skaffe oversikt over de
viktigste kildene til ny forskning innen habilitering, skaffe oversikt over hvilke formidlingskanaler
som i dag er i bruk, samt vurdere hvilke formidlingskanaler som er hensiktsmessige for å nå ut til
habiliteringstjenestene. Forslag til mulige tiltak for å styrke implementering av ny forskning er
inkludert.
Prosjektet skulle på denne bakgrunn utarbeide grunnlag for et eller flere tiltak for å styrke
forskningsformidling og kunnskapsbasert praksis innen habilitering i Norge. Prosjektet skulle også
søke å komme med konkrete forslag til ytterlige prosjekt / utviklingsarbeid på bakgrunn av dette
grunnlaget.
Mål i prosjektet:
•
•
•
•

Beskrive metoder for å gjøre nyere forskning innen habiliteringsfeltet tilgjengelig
Beskrive tiltak for å formidle relevant forskning til klinikere i habilitering
Beskrive metoder for hvordan ta i bruk nyere forskning i klinikken
Beskrive tiltak som kan bidra til økt kompetanse i kunnskapsbasert praksis innen
habilitering
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1.2 Organisering av prosjektet
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) ved Oslo Universitetssykehus
har vært prosjekteier og ledet prosjektet. Rådgiver/ergoterapeut Cathrine Utne Sandberg har
vært prosjektleder.
Prosjektet har hatt en prosjektgruppe bestående av representanter fra de fire helseregionene.
Prosjektgruppen har bestått av:
Edith Victoria Lunde, leder, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i
Helse Vest
Erik Søndenaa, førsteamanuensis, Regionalt kunnskapssenter for habilitering (RHAB)
NTNU, Helse Midt
Bjørg Neset, universitetslektor, Regionalt kunnskapssenter for habilitering (RHAB) NTNU,
Helse Midt
Trine Sande Tovik, spesialergoterapeut/teamkoordinator, Avdeling for barn, unge og
habilitering, Møre og Romsdal HF, Helse Midt
Oddmar Ole Steinsvik, avdelingsleder HABU UNN, Helse Nord. Representerer også
ledernettverket for habilitering i Helse Nord.
Kenneth Larsen Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og
narkolepsi, Helse Sør-Øst.
Prosjektgruppen har bidratt med faglige innspill til fremdrift, innhold og form på prosjektet. Den
har også vært viktig for å forankre arbeidet i de ulike habiliteringsmiljøene i landet.
Prosjektgruppen har hatt syv møter, som har foregått med videokonferanse. Utenom møtene har
det vært kontakt og samarbeid via epost og telefon. Alle i prosjektgruppa deltok på et
arbeidsseminar 8. mai.

1.3 Avgrensning av prosjektet
Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og
virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og
brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og
deltakelse sosialt og i samfunnet10. Habilitering er først og fremst knyttet til barn, unge og voksne
med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse. Tjenester til personer med
habiliteringsbehov gjennomføres på ulike arenaer både i kommuner og spesialisthelsetjeneste. I
spesialisthelsetjenesten er det oftest opprettet egne organisatoriske enheter som har habilitering
som sin kjernevirksomhet. I tråd med føringene fra Helsedirektoratet avgrenses dette prosjektet
til habiliteringstjenester for barn, ungdom og voksne i spesialisthelsetjenestene/helseforetakene.
Habiliteringstjenestene i helseforetakene spiller en viktig rolle for å sikre personer med
habiliteringsbehov spesialiserte tjenester og for å bidra til at kommunene har nødvendig
kompetanse til å løse sine oppgaver. Det er derfor viktig og helt nødvendig at
10

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator (2012). Helse- og
omsorgsdepartementet. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256
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habiliteringsenhetene i spesialisthelsetjenesten har lett tilgang til oppdatert forskning og bruker
denne kunnskapen systematisk i utformingen av tjenestetilbudet, både i direkte pasientrettet
arbeid og i kunnskapsformidling og veiledning til kommunale samarbeidspartnere. Styrking av
kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenesten vil kunne bidra til bedre tjenester og styrket
kompetanse også i de kommunale tjenestene.

1.4 Aktiviteter i prosjektet
På grunnlag av målene for prosjektet, samt drøftinger i et innledende møte med prosjektgruppen
ble det fastslått tre ulike tiltak som skulle inngå i grunnlaget for prosjektets måloppnåelse:
•
•

•

Litteratursøk for å finne kunnskap om forskningsformidling innen habilitering
Spørreundersøkelse blant ansatte i habiliteringstjenestene for å kartlegge aktuelle kilder
for ny forskning, hvordan ny forskning benyttes i dag og opplevde fremmere og hemmere
for å ta i bruk forskning i klinisk praksis
Strukturert arbeidsseminar hvor fag- og forskningsmiljøer og praksisutøvere innen
habilitering samles til dialog og utvikling av konkrete tiltak som kan understøtte bruk av
forskningsbasert kunnskap i habilitering

1.5 Finansiering
Prosjektet har mottatt 315 000 kroner fra Helsedirektoratet fra deres tilskuddsmidler for 2015.
Disse ble i sin helhet overført til 2016. Vilkår for tildelingen var blant annet at tilskuddet skal
brukes i samsvar med tiltak som er beskrevet i søknaden og regelverket for ordningen. Det er
også lagt føringer for at forprosjektet skal gjennomføres i samarbeid med spesialisthelsetjenesten
i de øvrige helseregioner. I tillegg til prosjektmidlene fra Helsedirektoratet har RHABU brukt av
egne midler og ressurser, da prosjektet er innenfor mandatet til RHABU.

1.6 Presentasjon av prosjektet
Prosjektet har vært presentert i flere ulike sammenhenger.
•
•
•
•
•

Arbeidsutvalget for ledere i habilitering, 25.januar 2017
Arbeidsseminar som ble gjennomført i regi av prosjektet, 8.mai 2017
Koordinatorsamling i Cerebral Parese Oppfølgingsprogram (CPOP), 8.juni 2017
Nasjonal lederkonferanse i habilitering, 13.september 2017
Norsk akademi for habiliteringsforsknings årlige konferanse, 26.oktober 2017

Det er også publisert en artikkel om prosjektet i SOR Rapport, desemberutgaven 2017.

9

2.0 Litteratursøk
Innledningsvis ble det gjort et litteratursøk for å skaffe oversikt over hva som finnes av kunnskap
om forskningsformidling innen habilitering eller forskningsformidling på andre områder som kan
ha relevans for feltet og prosjektet. Hensikten med søket var også å få inspirasjon til videre
arbeid med de øvrige tiltakene som er beskrevet i prosjektplanen; spørreundersøkelsen og
arbeidsseminar. Litteratursøk ble gjennomført våren 2016 med bistand fra bibliotekar ved Oslo
universitetssykehus. Søket ga i underkant av 550 treff. I tillegg kom bibliotekar med noen innspill
til aktuelle artikler. Titlene på artiklene ble gjennomgått, og artikler som ut fra tittel virket
relevante ble plukket ut. Gjennomgangen resulterte i at 80 artikler ble valgt ut for videre
undersøkelse. Sammendragene til disse artiklene ble lest og vurdert, og 30 artikler ble plukket ut
som aktuelle å se nærmere på. Ved nærmere gjennomlesning var det kun noen få artikler som
viste seg å være relevante for prosjektet.
I ettertid kan det synes som om søket var noe mangelfullt eller skjevfordelt. Det er blant annet en
stor andel artikler som omhandler occupational therapy (ergoterapi). Selv om dette er svært
aktuelt, er dog andelen av artikler som omhandler dette relativt stor. Dette kan muligens skyldes
søkestrategien, enten at ikke de rette søkeordene ble brukt eller at søket var for avgrenset. På en
annen side tyder resultatene fra litteratursøket på at det er begrenset med forskningslitteratur
om forskningsformidling innen habilitering.

2.1 Andre kilder til kunnskap
I arbeidet med prosjektet er det også benyttet andre kilder til kunnskap enn det som kom ut av
litteratursøket, blant annet ulike ressurssider som omhandler implementering av forskning.
Hvordan ny forskningsbasert kunnskap skal føre til bedre behandling for pasienter og hvordan
forskningsbasert kunnskap skal implementeres, er tema som har fått økt oppmerksomhet de
siste par tiår, og mange fagmiljøer og fagtidsskrift er opptatt av dette. Det er mange betegnelser
på fagfeltet, blant annet de engelske betegnelsene; implementation science, knowledge transfer,
knowledge exchange, knowledge broking, knowledge translation, for å nevne noen. Her i landet
har knowledge translation, eller på norsk kunnskapstranslasjon, fått oppmerksomhet som
tilnærming til utfordringen med å bygge bro mellom forskning og praksis. Eksempelvis har
Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR) i Helse Sør-Øst valgt kunnskapstranslasjon
som tilnærming i sitt arbeid med å implementere forskningsbasert kunnskap i praksis på
rehabiliteringsfeltet11.
Kunnskapstranslasjon står også sterkt i Canada, der blant annet CanChild, som er et kjent
canadisk forskningssenter innen barnehabilitering, har brukt modellen i implementering av

11

Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR) i Helse Sør-Øst nettside om kunnskapstranslasjon hentet
21.august 2017 fra https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regionalkompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/kunnskapstranslasjon
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forskningsbasert kunnskap innen barnehabilitering. CanChild har en egen ressursside om
kunnskapstranslasjon på sine nettsider12.
Canadian Institutes of Health Research definerer knowledge translation slik:
A dynamic and iterative process that includes synthesis, dissemination, exchange and
ethically-sound application of knowledge to improve the health of people, provide more
effective health services and products and strengthen the health care system.13
I artikkelen “Lost in knowledge translation: time for a map?”14 beskriver Graham og
medarbeidere prosessen med å omsette kunnskap til handling, og sammenfatter dette i
modellen The Knowledge to Action Process15. RKR har oversatt denne modellen til norsk, og kalt
den Fra kunnskap til handling. Kunnskapstranslasjon som tilnærming og den tilhørende modellen
har vært til inspirasjon i vårt arbeid med prosjektet.

12

CanChilds nettside om Knowledge Translation hentet 11.juli 2017 https://canchild.ca/en/research-inpractice/knowledge-translation-exchange
13
Canadian Institutes of Health Research (CIHR) nettside om Knowledge Translation hentet 11.juli 2017 fra
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/29418.html#2
14
Graham et al (2006) «Lost in knowledge translation: time for a map?” The Journal of continuing education in the
health professions, vol 6, 10.1002/chp.47
15
Canadian Institutes of Health Research (CIHR) nettside om Knowledge Translation hentet 11.juli 2017 fra
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/29418.html#6
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Figur 1. Kunnskap til handling Modellen. Oversatt til norsk av Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR) i
Helse Sør-Øst 16

16

Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR) i Helse Sør-Øst nettside om kunnskapstranslasjon hentet
21.august 2017 fra https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regionalkompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/kunnskapstranslasjon
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3.0

Spørreundersøkelse blant ansatte i habiliteringstjenestene

For å kartlegge aktuelle kilder til forskning, hvordan forskning benyttes i praksis og hva som
oppleves som fremmere og hemmere for å ta i bruk forskning i klinisk praksis, ble det
gjennomført en nasjonal spørreundersøkelse med ledere og fagutøvere i de ulike HABU og HAVO
som målgruppe. Spørreundersøkelsen ble utarbeidet i samarbeid med prosjektgruppen.
Spørreundersøkelsen besto av fire deler; demografiske spørsmål, spørsmål om forhold som kan
påvirke bruk av forskningsbasert kunnskap, spørsmål om forskningsbasert praksis og spørsmål
om fagutøveres kilder til forskningsbasert kunnskap. Avslutningsvis var det to åpne spørsmål om
hva som skal til for at fagutøver i større grad tar i bruk forskningsbasert kunnskap i praksis og
hvilke tiltak som kan være nyttige i denne sammenheng. Det var i alt 35 spørsmål i
spørreundersøkelsen. 30 spørsmål med avkrysning på Likert-skala, som er en graderingsskala
hvor svaret på hvert enkelt spørsmål graderes. I tillegg var det fem åpne spørsmål. For detaljert
informasjon om innhold i spørreundersøkelsen, se vedlegg 2.
Undersøkelsen ble gjennomført i januar og februar 2017. Det ble brukt elektronisk spørreskjema
via plattformen Questback. Lenke til spørreundersøkelsen ble distribuert via epost til ledere i alle
habiliteringstjenestene, med oppfordring til ledere om å videreformidle den til fagutøvere i egen
tjeneste i tillegg til å besvare spørreundersøkelsen selv. Kontorfaglig personell var ikke inkludert i
spørreundersøkelsen. Det ble sendt ut purring to ganger, disse ble formidlet på samme måte.
Totalt responderte 386 personer på spørreundersøkelsen. Med bakgrunn i tilgjengelige oversikter
over antall fagpersoner i HABU og HAVO, tilsvarer det en svarprosent på om lag 55 %. Ansatte i
ulike spesialavdelinger, samt kontorfaglig personale er ikke inkludert i disse beregningene. I og at
med spørreundersøkelsen ble distribuert via ledere av de ulike HABU og HAVO, med oppfordring
om å videreformidle i egen tjeneste, har prosjektgruppa ikke kontroll på om spørreundersøkelsen
nådde ut til alle fagutøvere i habiliteringstjenestene. Derfor er det noe usikkerhet knyttet til
beregningene av svarprosent.
Spørreundersøkelsen genererte store mengder data, av både kvantitativ og kvalitativ art. Med
noen få unntak har alle respondenter svart på alle avkrysningsspørsmålene. Et stort antall
respondenter har også svart på de åpne spørsmålene, totalt kom det 503 svar på de fem åpne
spørsmålene. Særlig har mange svart på de to siste spørsmålene: «Hva skal til for at du i større
grad tar i bruk forskningsbasert kunnskap i din praksis?» og «Hvilke tiltak vil være nyttige i denne
sammenheng? Kom gjerne med forslag og ønsker». På disse to spørsmålene kom det inn
henholdsvis 253 og 174 svar.
De kvantitative dataene fra spørreundersøkelsen ble analysert ved hjelp av deskriptiv statistikk
og multivariate analyser. Analysene ble gjort med bruk av Statistical Package for Social Sciences
(SPSS versjon 22). De kvalitative dataene ble analysert ved hjelp av innholdskategorisering, der to
personer har gått gjennom innholdet hver for seg og kommet frem til konsensus når det gjelder
kategorier og kategorisering.
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3.1 Presentasjon av kvantitative data fra spørreundersøkelsen
Under presenteres resultatene fra analysene av de kvantitative dataene fra spørreundersøkelsen.
Det er gjort et utvalg med tanke på hvilke resultater som er mest interessante sett opp mot
prosjektets formål.
3.1.1 Hvem er informantene?
I den første delen av spørreundersøkelsen ble en del demografisk informasjon etterspurt. Under
presenteres informasjon om de 386 respondentene.
Respondentenes tilhørighet på habiliteringsfeltet
46,4 % (179 personer) av respondentene svarer at de er ansatt i HABU, mens 43,8 % (169
personer) er ansatt i HAVO. 9,8 % (38 personer) av respondentene oppgir at de er ansatt i en
tjeneste som omfatter både HABU og HAVO. Med bakgrunn i tallmateriale for antall ansatte i
HABU og HAVO, hadde ansatte i HAVO en noe høyere representasjon i spørreundersøkelsen.
Spørsmål: Hvilken del av habiliteringsfeltet arbeider du på?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

46,4%

43,8%

9,8%
Barne- og
Voksenhabilitering
ungdomshabilitering

Både barne- og
voksenhabilitering

Figur 2 Viser hvilken del av habiliteringsfeltet respondentene er ansatt på.
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Fordeling mellom helseregionene
Litt over halvparten av respondentene (196 personer) tilhører Helse Sør-Øst, som også er den
største helseregionen i landet. 20,5 % av respondentene (79 personer) tilhører Helse Midt.
14,8 % (57 personer) er tilknyttet Helse Nord og 14 % (54 personer) av respondentene har sin
tilhørighet i Helse Vest.
Spørsmål: Hvilken helseregion tilhører du?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

50,8%

14,0%

Helse Sør-Øst

Helse Vest

20,5%

14,8%

Helse Midt

Helse Nord

Figur 3 Viser hvilken helseregion respondentene tilhører.

Antall års erfaring som fagperson på habiliteringsfeltet
Når det gjelder antall års erfaring på habiliteringsfeltet, utgjør ansatte med kortere enn fem års
arbeidserfaring på habiliteringsfeltet den største gruppen blant respondentene med 27,2 % (105
personer). Gruppen med lengre enn 20 års erfaring fra fagfeltet utgjør den nest største gruppen,
med 20,7 % (80 personer). Gruppene med 5-10 års erfaring og 16-20 års erfaring er av ganske like
i størrelsen, med henholdsvis 18,1 % (70 personer) og 17,4 % (67 personer). Det er færrest
respondenter i gruppen ansatte med 11-15 års erfaring, 16,6 % (64 personer).
Spørsmål: Hvor mange års erfaring har du som fagperson på habiliteringsfeltet?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

27,2%

Kortere
enn 5 år

18,1%

16,6%

17,4%

20,7%

5-10 år

11-15 år

16-20 år

Lengre
enn 20 år

Figur 4 Viser fordeling på hvor mange års erfaring på habiliteringsfeltet respondentenes har.
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Respondentenes alder
Det er flest respondenter i aldersgruppen mellom 50-59 år, med 32,6 %, noe som tilsvarer 126
respondenter. Den nest største er gruppen 40-49 år med 29,3 % (113 personer). Gruppen 30-39
år utgjør 19,2 %, det tilsvarer 74 deltagere. 15,8 % av respondentene tilhører aldersgruppen 60 år
eller eldre, noe som tilsvarer 61 respondenter. 3,1 % av respondentene er yngre enn 30 år, i
denne gruppen er det 12 respondenter. Når de tre eldste aldersgruppene slås sammen, kommer
det frem at hele 77,7 % av de som svarte på spørreundersøkelsen er 40 år eller eldre, det vil si
300 av de 386 som har besvart.
Spørsmål: Hvilken aldersgruppe tilhører du?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

29,3%
19,2%

32,6%
15,8%

3,1%
Yngre enn 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller
30 år
eldre

Figur 5 Viser respondentenes fordeling på aldersgrupper.

Utdanningsnivå blant respondentene
Habiliteringstjenestene kjennetegnes ved å være bredt sammensatt med relativt mange
forskjellige fagprofesjoner. Både hvilke profesjonsgrupper som er representert og antall
fagpersoner fra hver profesjon kan variere i stor grad fra tjeneste til tjeneste, og det foreligger
heller ingen norm for verken størrelse eller sammensetning av tjenestene. I spørreundersøkelsen
valgte vi å spørre om utdanningsnivå heller enn fagprofesjon, både med tanke på å sikre
anonymitet, men også for å begrense antall grupper.
Gruppen respondenter med 3-årig profesjonsutdanning med minimum et års tilleggsutdanning er
den desidert største med 46,6 % av respondentene, tilsvarende 180 respondenter. Den nest
største gruppen er ansatte med mastergrad eller hovedfag, denne gruppen utgjør 20,5 % av
respondentene, noe som tilsvarer 79 personer. 14 % av respondentene, det vil si 54 personer, har
embetsstudium i medisin eller psykologi med spesialisering. 8,5 % (22 respondenter) tilhører
gruppen med 3-årig profesjonsutdanning. 5,7 % (22 personer) har embetsstudium i medisin eller
psykologi. Det er 2,3 % av respondentene som oppgir at de har ph.d.-grad, det tilsvarer 9
personer. Like mange respondenter har oppgitt at de har annet utdanningsnivå enn de ovenfor
nevnte.
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Spørsmål: Hvilket utdanningsnivå har du?
Annet

2,3%

PhD

2,3%

Embetsstudium i medisin eller psykologi med
spesialisering

14,0%
5,7%

Embetsstudium i medisin eller psykologi

20,5%

Mastergrad/Hovedfag
3-årig profesjonsutdanning (tilsvarende
bachelorgrad) med tilleggsutdanning, minimum 1 år
3-årig profesjonsutdanning (tilsvarende
bachelorgrad)

46,6%
8,5%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figur 6 Viser hvor mange respondenter det er på hvert utdanningsnivå.

Andre opplysninger om respondentene
Undersøkelsen hadde et spørsmål som dreide seg om hvorvidt respondenten har lederansvar
eller ikke. I denne sammenhengen inkluderte lederansvar både funksjoner som seksjonsleder,
teamleder, faggruppeleder og lignende. 24,1 %, det vil si 93 av respondentene, oppgir at de har
lederansvar, mens 75,9 %, tilsvarende 293 respondenter, ikke har det. Et annet spørsmål dreide
seg om hvorvidt respondenten har kontakt med pasienter/tjenestebrukere, deres pårørende eller
tjenesteytere. Nesten alle respondentene, 98,2 %, svarer at de har slik kontakt, det tilsvarer 379
respondenter. Kun 1,8 %, eller syv respondenter, har ikke det. Sett i relasjon til tallene om
lederansvar, betyr det at de aller fleste respondentene med en eller annen form for lederansvar
også har kontakt med pasienter/tjenestebrukere, deres pårørende eller tjenesteytere.
3.1.2 Vurdering av forhold som kan påvirke bruk av forskningsbasert kunnskap
Del to i spørreundersøkelsen inneholder 15 spørsmål som dreier seg om forhold som kan påvirke
bruk av forskningsbasert kunnskap. Spørsmålene omhandler både forhold ved respondentene
selv og om forhold ved omgivelsene. For eksempel er det spørsmål om respondentenes egne
ferdigheter knyttet til søk etter forskningslitteratur og kritisk vurdering av forskningslitteratur.
Når det gjelder spørsmål om eksterne forhold, spørres det for eksempel om kvalitets- og
fagutviklingsarbeid vektlegges på arbeidsplassen, om deltagelse i fora der forskningsbasert
kunnskap er tema eller om det er en fagperson på arbeidsplassen med særlig ansvar for
fagutvikling, som understøtter og oppmuntrer bruk av forskningsbasert kunnskap. For nærmere
informasjon om spørsmålene, se vedlegg 2.
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Tilgang på relevante faglige retningslinjer, behandlingslinjer og prosedyrer
75,4 % av respondentene (291 personer) er helt eller delvis enige i at det finnes lett tilgjengelige
faglige retningslinjer, behandlingslinjer eller prosedyrer som er relevante for deres praksis, mens
nesten en fjerdedel av respondentene (95 personer) er delvis eller helt uenige i dette.
Spørsmål: Hvor enig eller uenig du er i følgende utsagn: Det finnes lett tilgjengelige faglige
retningslinjer/behandlingslinjer/prosedyrer som er relevante for min praksis.
100%
90%
80%
70%

58,8%

60%
50%
40%
30%
20%

20,2%

16,6%

4,4%

10%
0%
Helt enig

Delvis enig Delvis uenig Helt uenig

Figur 7 Viser respondentenes angivelse av hvor enige eller uenige de er at det finnes relevante faglige retningslinjer,
behandlingslinjer eller prosedyrer for deres praksis.

Aktuell forskningsbasert kunnskap på arbeidsfeltet
50,3 % av respondentene (194 personer) er helt eller delvis enige i at det finnes tilstrekkelig
forskningsbasert kunnskap som er aktuell for deres arbeidsfelt, mens 49,7 % av respondentene
(192 personer) er delvis eller helt uenige i dette.
Spørsmål: Hvor enig eller uenig du er i følgende utsagn: Det finnes tilstrekkelig forskningsbasert
kunnskap som er aktuell for mitt arbeidsfelt
100%
90%
80%
70%
60%
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40%
30%
20%
10%
0%

42,5%

7,8%
Helt enig

37,8%

11,9%

Delvis enig Delvis uenig Helt uenig

Figur 8 Viser hvor enige eller uenige respondentene er i at det finnes tilstrekkelig forskningsbasert kunnskap som er
aktuell for deres arbeidsfelt
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Søke etter og vurdere forskningsbasert kunnskap
Resultatene viser at de fleste av respondentene vurderer at de mestrer søk etter
forskningsbasert kunnskap greit. Rett over 85 % av respondentene (327 personer) er helt eller
delvis enig i at de mestrer dette, mens i underkant av 15 % (56 personer) er delvis eller helt
uenige i at det å søke etter forskningsbasert kunnskap er noe de mestrer. 86 % av respondentene
(326 personer) er også helt eller delvis enige i at de mestrer å kritisk vurdere forskningslitteratur,
mens 14 % (54 personer) er delvis eller helt uenige i at de mestrer dette. 81 % av respondentene
(208 personer) svarer at de er helt eller delvis enige i at de ikke opplever språklige barrierer
knyttet til forskningsbasert kunnskap, mens 19 % (73 personer) er delvis eller helt uenige i dette.
Fagperson på arbeidsplassen med særlig ansvar for fagutvikling
42,4 % av respondentene (163 personer) er helt eller delvis enige i at de har en fagperson med
særlig ansvar for fagutvikling, som understøtter og oppmuntrer deres bruk av forskningsbasert
kunnskap på arbeidsplassen, mens 57,7 % av respondentene (222 personer) er helt eller delvis
uenige i at de har en slik fagperson på arbeidsplassen.
Spørsmål: Hvor enig eller uenig du er i følgende utsagn: 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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Figur 9 Viser hvor enige eller uenige respondentene er i om det på deres arbeidsplass er en fagperson med særlig
ansvar for fagutvikling, som understøtter og oppmuntrer deres bruk av forskningsbasert kunnskap.
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Deltagelse i fora der aktuell forskningsbasert kunnskap tas opp
66,1 % av respondentene (253 personer) er helt eller delvis enige i at de deltar i ulike fora på
arbeidsplassen der aktuell forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres, mens 33,9 % av
respondentene (130 personer) er helt eller delvis uenige i at de deltar i slike fora.
Spørsmål: Hvor enig eller uenig du er i følgende utsagn: Jeg deltar i ulike fora på min arbeidsplass
der aktuell forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres.
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Figur 10 Viser hvor enige eller uenige respondentene er i at de deltar i ulike fora på arbeidsplassen der aktuell
forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres.

Tid til rådighet til å orientere seg om og implementere forskningsbasert kunnskap
Respondentene rapporterer tid som en begrensende faktor når det gjelder bruk av
forskningsbasert kunnskap. 35,4 % av respondentene (135 personer) er helt eller delvis enige i at
de har tilstrekkelig tid til rådighet for å orientere seg om aktuell forskningsbasert kunnskap.
Majoriteten, 64,6 %, (246 personer) er helt eller delvis uenig i dette.
Spørsmål: Hvor enig eller uenig du er i følgende utsagn? Jeg har tilstrekkelig tid til rådighet for å
orientere meg om aktuell forskningsbasert kunnskap.
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Figur 11 Viser hvor enige eller uenige respondentene er i at de har tilstrekkelig tid til rådighet for å orientere seg om
aktuell forskningsbasert kunnskap.

20

Når det gjelder implementering av forskningsbasert kunnskap er 42,7 % av respondentene (162
personer) helt eller delvis enige i at de har tilstrekkelig tid til rådighet for å implementere
forskningsbasert kunnskap i praksis, mens 57,2 % (217) av respondentene er helt eller delvis
uenige i at de har tilstrekkelig tid til implementering.
Spørsmål: Hvor enig eller uenig du er i følgende utsagn? Jeg har tilstrekkelig tid til rådighet for å
implementere forskningsbasert kunnskap i min praksis.
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Figur 12 Viser hvor enig eller uenig respondentene er i at de har tilstrekkelig tid til rådighet for å implementere
forskningsbasert kunnskap i praksis.

Mulighet for å delta på ulike kompetansehevingstiltak
Deltagelse på ulike kompetansehevingstiltak, som kurs og videreutdanning, er en måte å holde
seg faglig oppdatert på. 79,9 % av respondentene (305 personer) er helt eller delvis enige i at de
har mulighet for å delta på kurs, konferanser og i faglige nettverk som bidrar til at de kan holde
seg faglig oppdatert. 20,1 % av respondentene (77 personer) er delvis eller helt uenige i at de har
mulighet til å delta på slike ting.
Spørsmål: Hvor enig eller uenig du er i følgende utsagn? Jeg har mulighet for å delta på kurs,
konferanser og i faglige nettverk som bidrar til at jeg kan holde meg faglig oppdatert.
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Figur 13 Viser hvor enig eller uenig respondentene er i om de har mulighet for å delta på kurs, konferanser og i
faglige nettverk som bidrar til å holde seg faglig oppdatert.
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81,1 % av respondentene (305 personer) er helt eller delvis enige i at det legges til rette på
arbeidsplassen for at de kan gjennomføre videreutdanning, spesialiseringsløp og studier som er
relevant for jobben. 18,9 % (77 personer) er delvis eller helt uenige i dette.
Spørsmål: Hvor enig eller uenig du er i følgende utsagn? Det legges til rette for at jeg kan
gjennomføre videreutdanning, spesialiseringsløp og studier som er relevant for jobben min.
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Figur 14 Viser hvor enig eller uenig respondentene er i at det legges til rette for at de kan gjennomføre
videreutdanning, spesialiseringsløp og studier som er relevant for jobben.

3.1.3 Vurdering av forskningsbasert praksis
Del tre i spørreundersøkelsen inneholder fem spørsmål om respondentenes praksis og hvorvidt
de vurderer denne som forskningsbasert. I denne delen spørres det blant annet om hvor ofte
respondentene anvender forskningsbaserte vurderingsredskap og intervensjoner, og i hvilken
grad de benytter forskningsbasert kunnskap når de argumenterer for endring av praksis. For
nærmere informasjon om spørsmålene, se vedlegg 2.
Bruk av forskningsbaserte vurderingsredskap i pasientutredning/kartlegging
78,5 % av respondentene (300 personer) svarer at de svært ofte/alltid eller ofte bruker
forskningsbaserte vurderingsredskap i pasientutredning/kartlegging, mens 16,5 % (63 personer)
svarer at de sjelden eller svært sjelden/aldri bruker slike vurderingsredskap. 5 % av
respondentene (19 personer) angir at de ikke jobber klinisk, og at spørsmålet derfor ikke er
aktuelt for dem å svare på.
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Spørsmål: Hva stemmer best for din praksis? Jeg bruker forskningsbaserte vurderingsredskap i
pasientutredning/kartlegging
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Figur 15 Viser respondentenes angivelse av hvor ofte de bruker forskningsbaserte vurderingsredskap i
pasientutredning/kartlegging.

Forskningsbaserte intervensjoner/tiltak
77,6 % av respondentene (298 personer) svarer at de svært ofte/alltid eller ofte bruker eller
anbefaler forskningsbaserte intervensjoner/tiltak i praksis. 18 % av respondentene (69 personer)
svarer at de sjelden eller svært sjelden/aldri bruker eller anbefaler forskningsbaserte
intervensjoner/tiltak i praksis. Her svarer 4,4 % av respondentene (17 personer) at de ikke jobber
klinisk, og at spørsmålet derfor ikke er aktuelt for dem å svare på.
Spørsmål: Hva stemmer best for din praksis? Jeg bruker eller anbefaler forskningsbaserte
intervensjoner/tiltak i praksis
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Figur 16 Viser respondentenes angivelse av hvor ofte de bruker eller anbefaler forskningsbaserte
intervensjoner/tiltak i praksis
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Forskningsbasert kunnskap ved argumentasjon for endring av praksis
Majoriteten av respondentene, 73,4 % (279 personer), svarer at de svært ofte/alltid eller ofte
bruker forskningsbasert kunnskap når de argumenterer for behov for endring av praksis. Mens
26,6 % (101 personer) svarer at de sjelden eller svært sjelden/aldri bruker forskningsbasert
kunnskap når de argumenterer for endring av praksis.
Spørsmål: Hva stemmer best for din praksis? Jeg bruker forskningsbasert kunnskap når jeg
argumenterer for behov for endring av praksis.
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Figur 17 Viser respondentenes angivelse av hvor ofte de bruker forskningsbasert kunnskap når de argumenterer for
behov for endring av praksis.

3.1.4 Kilder til forskningsbasert kunnskap
I spørreundersøkelsen ble det også spurt om hvilke kilder respondentene bruker når de innhenter
forskningsbasert kunnskap, og hvor ofte aktuelle kunnskapskilder benyttes.
Kartleggingen viser at nettsider til aktuelle faginstanser, kompetansesentra og lignende er den
kilden til forskningsbasert kunnskap som respondentene i størst grad bruker. 3,9 % av
respondentene angir at de benytter slike nettsider daglig, mens 30 % bruker det flere ganger i
uka, 43,7 % bruker det flere ganger i måneden, mens det er svært få respondenter som oppgir at
de aldri bruker ulike nettsider som kilde til forskningsbasert kunnskap.
2,4 % av respondentene oppgir at de bruker kunnskapsbaserte retningslinjer, behandlingslinjer
eller prosedyrer daglig, mens 14, 4 % bruker dette flere ganger i uka. 37,5 % svarer at de bruker
slike redskaper flere ganger i måneden, mens 42,2 % svarer at de bruker dette som kilde til
forskningsbasert kunnskap flere ganger i året. 3,4 % av respondentene svarer at de aldri bruker
kunnskapsbaserte retningslinjer, behandlingslinjer eller prosedyrer som kilde til forskningsbasert
kunnskap.
Som det fremgår av diagrammet under er både artikler i fagtidsskrifter og artikler i elektroniske
databaser også hyppig anvendt som kilder til forskningsbasert kunnskap.
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Derimot er det svært få (0,5 %) av respondentene som bruker kunnskapsbaserte oppslagsverk
som Up-to date og BJM Best Practice daglig, 3,7 % oppgir at de bruker dette ukentlig, mens
19,6 % oppgir at de bruker dette som kilde flere ganger i måneden. 37,3 % av respondentene
bruker dette som kilde til forskningsbasert kunnskap flere ganger i året, mens og 38,9 % oppgir at
de aldri bruker slik oppslagsverk. Det betyr at over tre fjerdedeler av respondentene svært
sjelden eller aldri bruker slike kunnskapsbaserte oppslagsverk.
Arbeidsplassens bok- og tidsskriftsamling er heller ikke noe som ser ut til å være en hyppig brukt
kilde til forskningsbasert kunnskap blant respondentene, der nærmere 70 % av respondentene
oppgir at de bruker dette som kilde til forskningsbasert kunnskap flere ganger i året eller aldri.
Den digitale utviklingen og tilgang til elektroniske databaser, har trolig ført til at bok- og
tidsskriftsamlinger på arbeidsplassen ikke lenger har like stor betydning.
Spørsmål: Dine kilder til forskningsbasert kunnskap og hvor ofte du eventuelt bruker disse. Angi
det som ligger nærmest din bruk.
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/prosedyrer
Kunnskapsbaserte oppslagsverk (Up-to date, BJM
Best Practice og lignende)
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Figur 18 Viser respondentenes kilder til forskningsbasert kunnskap og hvor hyppig disse brukes.

Respondentene ble også spurt om de gjennomfører søk etter forskning, enten alene eller i
samarbeid med bibliotek. 35,6 % (135 personer) svarer at de ofte gjør dette, mens henholdsvis
52 % (197 personer) og 12,4 % (47 personer) svarer at de sjelden eller aldri gjør det.
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3.1.5 Sammenligning mellom grupper av informanter
For å undersøke om det er forskjeller mellom hva ulike grupper av respondenter svarer på
spørsmålene i undersøkelsen, ble det utført multivariate analyser/ANOVA der ulike gruppers
gjennomsnittskåre på ulike variabler sammenlignes. I forbindelse med disse analysene ble
spørsmålene i henholdsvis del 2 og del 3 av spørreundersøkelsen slått sammen til to ulike
samlevariabler. Samlevariabelen basert på spørsmålene i del 2 inneholder 15 spørsmål som
omhandler ulike forhold som kan påvirke bruk av forskningsbasert kunnskap. Spørsmålene
omhandler både respondentens ferdigheter og forhold på arbeidsplassen, det vil si både interne
og eksterne forhold. Samlevariabelen er for enkelthets skyld kalt «Tilgang på forskning». Den
andre samlevariabelen, som er basert på spørsmålene i del 3, inneholder fem spørsmål knyttet til
forskningsbasert praksis. Den omhandler for eksempel spørsmål om bruk av forskningsbaserte
vurderingsredskap, bruk eller anbefaling av forskningsbaserte tiltak og bruk av forskningsbasert
kunnskap ved argumentasjon for endring av praksis. Denne samlevariabelen ble kalt
«Forskningsbasert praksis». Se vedlegg 2 for nærmere informasjon om spørsmålene. Under
presenteres resultatene fra analyser der det fremkom signifikante forskjeller mellom grupper.
Forskjeller mellom HABU og HAVO og de kombinerte enhetene
Resultatet av analysen viser at det er en signifikant forskjell (P<0.001) i de tre gruppenes
gjennomsnittskåre på samlevariabelen som omhandler forhold av betydning for bruk av
forskningsbasert kunnskap («Tilgang på forskning»). HAVO har den høyeste skåren.
Gjennomsnittskåren på vurderingene til ansatte i de kombinerte enhetene ligger opp mot
gjennomsnittskåren til ansatte i HAVO. Dette indikerer at de ansatte i HAVO og de kombinerte
enhetene, samlet sett, vurderer forhold som kan påvirke bruk av forskningsbasert kunnskap til å
være bedre enn det ansatte i HABU gjør.

Figur 19 Grafen viser at det er forskjell mellom de tre gruppene i vurdering av forhold som påvirker bruk av
forskningsbasert kunnskap. Forskjellen er signifikant, P<0.001.
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Under er det plukket ut tre enkeltvariabler som inngår i denne samlevariabelen, og som
illustrerer forskjeller mellom de tre grupperingene.
Deltagelse i fora der aktuell forskningsbasert kunnskap er tema
Det er forskjell mellom respondenter i HABU, HAVO og de kombinerte enhetene når det gjelder
deltagelse i ulike fora på arbeidsplassen der aktuell forskningsbasert kunnskap tas opp og
diskuteres. Respondenter ansatt i HAVO og de kombinerte enhetene oppgir i større grad enn
ansatte i HABU at de deltar i slike fora. Henholdsvis 71,6 % (121 personer) i HAVO og 76,3 % (29
personer) i de kombinerte enhetene er helt eller delvis enige i at de deltar i ulike fora på
arbeidsplassen der aktuell forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres. Til sammenligning
er 58,6 % av respondentene (103 personer) i HABU er helt eller delvis enige i dette. I HAVO er
28,4 % av respondentene (48 personer) delvis eller helt uenige i at de deltar i slike fora på
arbeidsplassen, mens 23,7 % (9 personer) av respondentene fra de kombinerte enhetene er
delvis eller helt uenige i dette. Tilsvarende tall fra respondentene fra HABU er 41,5 % (73
personer).
Spørsmål: Angi hvor enig eller uenig du er i følgende utsagn: Jeg deltar i ulike fora på min
arbeidsplass der aktuell forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres.
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Figur 20 Viser forskjeller mellom HABU, HAVO og kombinerte enheter i hvor enige eller uenige respondentene er i
om de deltar i ulike fora på arbeidsplassen der aktuell forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres.

Fagperson med særlig ansvar for fagutvikling
Det kommer også frem forskjeller i svarene mellom respondenter fra HABU, HAVO og de
kombinerte enhetene når det gjelder hvorvidt de har en fagperson på arbeidsplassen som
understøtter og oppmuntrer deres bruk av forskningsbasert kunnskap. Resultatene kan tyde på
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at det å ha en fagperson med slik funksjon, er en ordning som i større grad er etablert i HAVO og i
de kombinerte enhetene, enn i HABU. 53,3 % av respondentene (90 personer) som tilhører HAVO
har oppgitt at de er helt eller delvis enige i at de har en fagperson på arbeidsplassen med særlig
ansvar for fagutvikling, som understøtter og oppmuntrer bruk av forskningsbasert kunnskap.
44,8 % av respondentene fra de kombinerte enhetene (17 personer) er helt eller delvis enige i
dette. Når det gjelder HABU er 31,5 % av respondentene (56 personer) helt eller delvis enige i at
de har en slik fagperson på sin arbeidsplass. 46,8 % av respondentene fra HAVO (79 personer) er
helt eller delvis uenige i at de har en slik fagperson på arbeidsplassen. 55,3 % av respondentene
fra de kombinerte enhetene (19 personer) er helt eller delvis uenige i dette. Blant respondentene
i HABU er 68,5 % (122 personer) helt eller delvis uenige i at de har en fagperson med særlig
ansvar for fagutvikling på arbeidsplassen.
Spørsmål: Angi hvor enig eller uenig du er i følgende utsagn: 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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Figur 21 Viser forskjeller mellom HABU, HAVO og kombinerte enheter i hvor enige eller uenige respondentene er i
om de har en fagperson med særlig ansvar for fagutvikling, som understøtter og oppmuntrer bruk av
forskningsbasert kunnskap.

Tid til rådighet for å orientere seg om aktuell forskningsbasert kunnskap
Det fremkommer også forskjeller mellom HABU, HAVO og de kombinerte enhetene når det
gjelder hvorvidt fagpersoner opplever å ha tilstrekkelig tid til rådighet for å orientere seg om
aktuell forskningsbasert kunnskap. Respondenter ansatt i HAVO og i de kombinerte enhetene
angir i større grad at de er helt eller delvis enig i at de har tilstrekkelig tid til rådighet for å
orientere seg om aktuell forskningsbasert kunnskap. 48,6 % av respondentene fra de kombinerte
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enhetene (18 personer) og 43,8 % av respondentene fra HAVO (74 personer) svarer at de er helt
eller delvis enige i at de har tilstrekkelig tid til rådighet for å orientere seg om aktuell
forskningsbasert kunnskap. 24,6 % av respondentene fra HABU (43 personer) svarer at de er helt
eller delvis enige i dette. 51,4 % av respondentene fra de kombinerte enhetene (19 personer) er
delvis eller helt uenige i at de har tilstrekkelig tid til rådighet til slik aktivitet, mens 56,2 % av
respondentene fra HAVO (85 personer) er delvis eller helt uenige i dette. Når det gjelder HABU
svarer 75,5 % av respondentene (132 personer) at de er helt eller delvis uenige i at de har
tilstrekkelig tid til rådighet for å orientere seg om aktuell forskningsbasert kunnskap.
Spørsmål: Hvor enig eller uenig du er i følgende utsagn? Jeg har tilstrekkelig tid til rådighet for å
orientere meg om aktuell forskningsbasert kunnskap.
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Figur 22 Viser forskjeller mellom HABU, HAVO og kombinerte enheter i hvor enige eller uenige respondentene er
med tanke på om de har tilstrekkelig tid til rådighet for å orientere seg om aktuell forskningsbasert kunnskap.
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Forskjeller mellom helseregionene
Det ble også gjennomført analyser for å undersøke om det er forskjeller mellom de ulike
helseregionene, og det viste seg at det er signifikant forskjell (P=0.003) mellom helseregionene
når det gjelder respondentenes vurdering av forhold som kan påvirke bruk av forskningsbasert
kunnskap. Som det fremkommer av grafen under har Helse Sør-Øst den høyeste
gjennomsnittsskåren på samlevariabelen som omhandler forhold som påvirker bruk av
forskningsbasert kunnskap (i figuren kalt «Tilgang på forskning»). Helse Midt og Helse Nord har
ganske lik gjennomsnittskåre, og skiller seg ikke mye fra Helse Sør-Øst, mens Helse Vest har en
markert lavere gjennomsnittskåre på denne samlevariabelen.

Figur 23 Grafen viser forskjeller mellom helseregioner når det gjelder respondentenes vurdering av forhold som kan
påvirke bruk av forskningsbasert kunnskap.

Her er det på sin plass å tilføye at det ikke kom frem signifikant forskjell mellom helseregionene i
analyser med samlevariabelen som omhandler forskningsbasert praksis.
Under er det trukket frem to eksempler på enkeltvariabler som inngår i samlevariabelen «Tilgang
på forskning», og som viser forskjeller mellom de ulike helseregionene.
Vektlegging av kvalitets- og forbedringsarbeid
Det er forskjeller mellom helseregionene når det gjelder respondentenes vurdering av hvorvidt
kvalitets- og forbedringsarbeid vektlegges på arbeidsplassen. 92,8 % av respondentene som
tilhører Helse Nord (52 personer) er helt eller delvis enige i at kvalitets- og forbedringsarbeid
vektlegges på deres arbeidsplass, mens tilsvarende tall for Helse Midt er 87,4 % (69 personer) og
Helse Sør-Øst 86,7 % (168 personer). I Helse Vest svarer 68,5 % av respondentene (37 personer)
at de er helt eller delvis enige at kvalitets- og forbedringsarbeid vektlegges på deres arbeidsplass.
7,1 % av respondentene tilhørende Helse Nord (4 personer) oppgir at de er delvis uenige i at
kvalitets- og forbedringsarbeid vektlegges på deres arbeidsplass, mens ingen av respondentene
svarer at de er helt uenige i dette. I Helse Midt er 12,7 % av respondentene (10 personer) helt
30

eller delvis uenige i at kvalitets- og forbedringsarbeid vektlegges på arbeidsplassen. Tilsvarende
tall for Helse Sør-Øst er 12,9 % (25 personer). Når det gjelder Helse Vest svarer 31,5 % av
respondentene (17 personer) at de er helt eller delvis uenige i dette.
Spørsmål: Hvor enig eller uenig du er i følgende utsagn? På min arbeidsplass vektlegges kvalitetsog forbedringsarbeid.
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Figur 24 Viser forskjeller mellom helseregionene når det gjelder hvor enige eller uenige respondentene er i om
kvalitets- og forbedringsarbeid vektlegges på arbeidsplassen.

Deltagelse i fora der forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres
Det fremkommer også forskjeller mellom helseregionene når det gjelder respondentenes
deltagelse i ulike fora på arbeidsplassen der aktuell forskningsbasert kunnskap tas opp og
diskuteres. 71,9 % av respondentene fra Helse Nord (41 personer) svarer at de er helt eller delvis
enige i at de deltar i slike fora. 66,7 % av respondentene med tilhørighet i Helse Midt (52
personer) er helt eller delvis enig i dette, mens tilsvarende tall for Helse Sør-Øst er 69,6 % (135
personer). Når det gjelder respondentene fra Helse Vest er 46,3 % (25 personer) helt eller delvis
enige i at de deltar i slike fora. I Helse Nord er 28,1 % (16 personer) helt eller delvis uenige i at de
deltar i ulike fora på arbeidsplassen der aktuell forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres.
33,3 % av respondentene fra Helse Midt (26 personer) svarer at de er helt eller delvis uenige i
dette utsagnet. Tilsvarende tall for Helse Sør-Øst er 30,4 % (59 personer). I Helse Vest svarer
53,7 % av respondentene (29 personer) at de er helt eller delvis uenige i at de deltar i ulike fora
på arbeidsplassen der aktuell forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres.
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Spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? Jeg deltar i ulike fora på min arbeidsplass
der aktuell forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres.
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Figur 25 Viser forskjeller mellom helseregionene i hvorvidt respondentene er enige eller uenige i om de deltar i ulike
fora på arbeidsplassen der forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres.

Forskjeller mellom aldersgrupper
Det ble også undersøkt om det er forskjeller mellom aldersgrupper når det gjelder hvordan
respondentene vurderer forhold som kan påvirke bruk av forskningsbasert kunnskap («Tilgang på
forskning») og når det gjelder forskningsbasert praksis.
Resultatene viser at det er signifikant forskjell mellom aldersgrupper (P<0.001) når det gjelder
hvordan respondentene vurderer forhold som har betydning for bruk av forskningsbasert
kunnskap, i figuren kalt «Tilgang på forskning». Det presiseres at denne samlevariabelen
inneholder både enkeltvariabler der respondenten skal vurderer egne ferdigheter og
enkeltvariabler der personen skal vurdere forhold på arbeidsplassen og habiliteringsfeltet
generelt. Som det fremgår av grafen er det aldersgruppen 30-39 år som har den høyest
gjennomsnittsskåren, mens skårene synker med økende alder. Unntaket er den yngste
aldersgruppen, respondenter yngre enn 30 år, men dette er også en liten gruppe, som kun består
av 12 respondenter.
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Figur 26 Grafen viser forskjeller mellom aldersgrupper når det gjelder forhold som kan påvirke bruk av
forskningsbasert kunnskap. Forskjellen er signifikant (P<0.001).

Under er det trukket frem to enkeltvariabler som inngår i samlevariabelen «Tilgang på
forskning», som eksempler på spørsmål der det fremkommer forskjeller mellom aldersgrupper.
Mestrer å gjøre kritisk vurdering av forskningslitteratur
I aldersgruppen 30 år eller yngre svarer 91,1 % (11 personer) at de er delvis eller helt enige i at de
mestrer å gjøre kritisk vurdering av forskningslitteratur. I aldersgruppen 30-39 år svarer 83,7 %
(62 personer) at de er delvis eller helt enige i at de mestrer dette. I aldersgruppen 40-49 år er
89 % (97 personer) delvis eller helt enige i dette, og tilsvarende tall for aldersgruppen 50-59 år er
86,3 % (107 personer). I den øverste aldersgruppen 60 år eller mer svarer 80,4 % (49 personer) at
de er delvis eller helt enige i at de mestrer å gjøre kritisk vurdering av forskningslitteratur.
I den yngste aldersgruppen er det kun 8,3 % (1 person) som er delvis uenig i at han/hun mestrer å
gjøre kritisk vurdering av forskningslitteratur, og ingen er helt uenig i dette. I aldersgruppen 3039 år svarer 16,3 % (12 personer) at de er delvis eller helt uenige i at de mestrer dette. I
aldersgruppen 40-49 år er 11 % (12 personer) delvis eller helt uenige i dette, og tilsvarende tall
for aldersgruppen 50-59 år er 13,7 % (17 personer). I den øverste aldersgruppen 60 år eller mer
svarer 19,6 % av respondentene (12 personer) at de er delvis eller helt uenige i at de mestrer å
gjøre kritisk vurdering av forskningslitteratur. Altså er det ikke så store forskjeller mellom
aldersgruppene når man slår sammen delvis enig og helt enig på den ene siden og delvis uenig og
helt uenig på den andre siden. Hvis man derimot kun ser på respondenter som svarer at de er
helt enige i at de mestrer å gjøre kritisk vurdering av forskningslitteratur, kommer det frem større
skiller mellom aldersgruppene. Som det går frem av diagrammene synker prosentandelen av de
som er helt enige at de mestrer dette, med økende alder, med unntak av gruppen på over 60 år,
hvor det er en liten oppgang.
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Spørsmål: Angi hvor enig eller uenig du er i følgende utsagn: Jeg mestrer å gjøre kritisk vurdering
av forskningslitteratur.
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Figur 27 Viser forskjeller i hvorvidt respondentene fra ulike aldersgrupper er enige eller uenige om de mestrer å gjøre
kritisk vurdering av forskningslitteratur.

Deltagelse i fora der forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres
Det fremkommer også forskjeller mellom aldersgrupper når det gjelder respondentenes
deltagelse i ulike fora på arbeidsplassen der aktuell forskningsbasert kunnskap tas opp og
diskuteres. Som det vises i diagrammet er det flere i aldersgruppen 60 år eller eldre som er helt
eller delvis uenig i at de deltar i slike fora på arbeidsplassen. 75 % av respondentene i den yngste
aldersgruppen (9 personer) er helt eller delvis enige i at de deltar i slike fora på sin arbeidsplass.
72,9 % av de i aldersgruppen 30-39 år (54 personer) er helt eller delvis enige i dette. Tilsvarende
tall for aldersgruppen 40-49 år er 71,4 % (80 personer), og for aldersgruppen 50-59 år 66,4 % (83
personer). I aldersgruppen 60 år eller eldre er 45 % av respondentene (27 personer) helt eller
delvis enige i at de deltar i slike fora på arbeidsplassen. 25 % av respondentene i den yngste
aldersgruppen (3 personer) er helt eller delvis uenige i at de deltar i slike fora på sin arbeidsplass.
27,1 % av de i aldersgruppen 30-39 år (20 personer) er helt eller delvis uenige i dette. Tilsvarende
tall for aldersgruppen 40-49 år er 28,6 % (32 personer), og for aldersgruppen 50-59 år 33,6 (42
personer). I aldersgruppen 60 år eller eldre er 55 % av respondentene (33 personer) helt eller
delvis uenige i at de deltar i slike fora på arbeidsplassen.
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Spørsmål: Angi hvor enig eller uenig du er i følgende utsagn: Jeg deltar i ulike fora på min
arbeidsplass der aktuell forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres.
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Figur 28 Viser forskjeller i hvorvidt respondentene fra ulike aldersgrupper er enige eller uenige om de deltar i ulike
fora på arbeidsplassen der aktuell forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres.

Resultater fra analysen med samlevariabelen som omhandler forskningsbasert praksis viser at
det er forskjeller mellom aldersgrupper også på dette området. Forskjellen mellom gruppene er
signifikant (P=0.001). I analysen er det korrigert for at en del av respondentene ikke jobber
klinisk.

Figur 29 Viser at det er forskjeller mellom aldersgrupper når det gjelder forskningsbasert praksis.
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Under presenteres svarene på to av enkeltvariabler som inngår i samlevariabelen
forskningsbasert praksis.
Bruk av forskningsbaserte vurderingsredskap i pasientutredning/kartlegging
Det er forskjeller mellom aldersgrupper når det gjelder bruk av forskningsbaserte
vurderingsredskap i pasientutredning/kartlegging. I aldersgruppen yngre enn 30 år (10 personer)
svarer 80,3 % av respondentene at de svært ofte/alltid eller ofte bruker forskningsbaserte
vurderingsredskap. I aldersgruppen 30-39 år svarer 81,1 % av respondentene (60 personer) at de
svært ofte/alltid eller ofte bruker dette. Tilsvarende tall for aldersgruppen mellom 40-49 år er
79,1 % (90 personer). For gruppen 50-59 år svarer 82,3 % (102 personer) at de bruker slike
vurderingsredskap svært ofte/alltid eller ofte. I gruppen 60 år eller eldre svarer 62,3 % (38
personer) at de bruker forskningsbaserte vurderingsredskap svært ofte/alltid eller ofte.
I aldersgruppen yngre enn 30 år (2 personer) svarer 16,7 % av respondentene at de sjelden eller
svært sjelden/aldri bruker forskningsbaserte vurderingsredskap i denne sammenheng. I
aldersgruppen 30-39 år anvender 19 % av respondentene (14 personer) dette sjelden eller svært
sjelden/aldri. Tilsvarende tall for aldersgruppen mellom 40-49 år er 12,6 % (14 personer). For
gruppen 50-59 år svarer 13,7 % (17 personer) at de bruker slike vurderingsredskap sjelden eller
svært sjelden/aldri. I gruppen 60 år eller eldre svarer 26,2 % (16 personer) at de bruker
forskningsbaserte vurderingsredskap sjelden eller svært sjelden/aldri.
Spørsmål: Angi det som stemmer best for din praksis: Jeg bruker forskningsbaserte
vurderingsredskap i pasientutredning/kartlegging.
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Figur 30 Viser hvor ofte respondenter i ulike aldersgrupper bruker forskningsbaserte vurderingsredskap i
pasientutredning/kartlegging.
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Bruker eller anbefaler forskningsbaserte intervensjoner/tiltak i praksis
Noe av den samme tendensen som for bruk av forskningsbaserte vurderingsredskap vises også
når det gjelder bruk eller anbefaling av forskningsbaserte intervensjoner/tiltak i praksis. I
aldersgruppen yngre enn 30 år (10 personer) oppgir 83,3 % av respondentene at de svært
ofte/alltid eller ofte bruker eller anbefaler forskningsbaserte intervensjoner/tiltak i praksis. I
aldersgruppen 30-39 år bruker eller anbefaler 87,6 % av respondentene (64 personer) slike
intervensjoner svært ofte/alltid eller ofte. Tilsvarende tall for aldersgruppen mellom 40-49 år er
75,9 % (85 personer). I gruppen 50-59 år svarer 81 % (102) at de bruker eller anbefaler dette
svært ofte/alltid eller ofte. I gruppen 60 år eller eldre svarer 60,6 % (37 personer) at de bruker
eller anbefaler forskningsbaserte intervensjoner svært ofte/alltid eller ofte.
I aldersgruppen yngre enn 30 år oppgir 16,7 % av respondentene (2 personer) at de sjelden
bruker eller anbefaler forskningsbaserte intervensjoner/tiltak. Ingen i denne aldersgruppen
svarer at de svært sjelden/aldri gjør dette. I aldersgruppen 30-39 år svarer 12,3 % (9 personer) at
de sjelden bruker eller anbefaler slike intervensjoner. Heller ikke her er det noen som svarer at
de svært sjelden/aldri gjør dette. I aldersgruppen mellom 40-49 år svarer 18,8 % (21 personer) at
de sjelden eller svært sjelden/aldri bruker eller anbefaler slike intervensjoner. I denne
aldersgruppen svarer 5,4 % av respondentene (6 personer) at spørsmålet ikke er aktuelt, fordi de
ikke arbeider klinisk. I aldersgruppen 50-59 år svarer 15,9 % (20 personer) at de bruker eller
anbefaler forskningsbaserte intervensjoner/tiltak sjelden eller svært sjelden/aldri. I denne
gruppen svarer 3,2 % (4 personer) at de ikke arbeider klinisk. I aldersgruppen 60 år eller eldre
svarer 27,9 % (17 personer) at de sjelden eller svært sjelden/aldri bruker eller anbefaler slike
intervensjoner, samtidig svarer 11,5 % (7 personer) at de ikke jobber klinisk.
Spørsmål: Angi det som stemmer best for din praksis: Jeg bruker eller anbefaler forskningsbaserte
intervensjoner/tiltak i praksis
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Figur 31 Viser hvor ofte respondenter i ulike aldersgrupper bruker eller anbefaler forskningsbaserte
intervensjoner/tiltak i praksis.
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Forskjeller mellom utdanningsgrupper
Det ble også gjort analyser for å undersøke om det er forskjeller mellom utdanningsgrupper. Her
ble de seks gruppene med forskjellig utdanningsnivå slått sammen til tre grupper. Gruppene med
3-årig grunnutdanning og 3-årig grunnutdanning med tilleggsutdanning ble slått sammen, i
figuren kalt «Bachelor». Videre ble gruppene med embetsstudium i psykologi eller medisin med
og uten spesialisering, samt gruppen med mastergrad/hovedfag slått sammen til en gruppe, i
figuren kalt «Master». Gruppen Ph.d. er beholdt. Resultatet viser at det er signifikant forskjell
mellom gruppene, P<0.001, når det gjelder samlevariabelen «Forskningsbasert praksis». Grafen
viser at forskningsbasert praksis øker med utdanningsnivå.

Figur 32 Viser forskjeller mellom utdanningsgrupper når det gjelder forskningsbasert praksis.

Under trekkes det frem to enkeltvariabler som inngår i samlevariabelen om forskningsbasert
praksis. I disse diagrammene er de opprinnelige gruppene med utdanningsnivå beholdt.
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Bruk av forskningsbaserte vurderingsredskap i pasientutredning/kartlegging
78,5 % av alle respondentene (300 personer) svarer at de anvender forskningsbaserte
kartleggingsverktøy ofte eller svært ofte/alltid, mens 16,5 % av respondentene (63 personer)
oppgir at de sjelden eller svært sjelden/aldri bruker forskningsbaserte vurderingsredskap i
pasientutredning/kartlegging. 5 % av respondentene (19 personer) oppgir at spørsmålet ikke er
aktuelt å besvare, da de ikke jobber klinisk. Diagrammet viser en klar tendens til at bruk av
forskningsbaserte kartleggingsredskaper øker med økende utdanningsnivå.
Spørsmål: Angi det som stemmer best for din praksis: Jeg bruker forskningsbaserte
vurderingsredskap i pasientutredning/kartlegging
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Figur 33 Viser hvordan respondenter med ulikt utdanningsnivå angir hvor ofte de bruker forskningsbaserte
vurderingsredskap i pasientutredning/kartlegging

Bruker eller anbefaler forskningsbaserte intervensjoner/tiltak i praksis
77,6 % av alle respondentene (298 personer) oppgir at de svært ofte/alltid eller ofte bruker eller
anbefaler forskningsbaserte intervensjoner/tiltak i praksis, mens 18 % av respondentene (69
personer) oppgir at de sjelden eller svært sjelden/aldri bruker eller anbefaler forskningsbaserte
intervensjoner/tiltak i praksis. 4.4 % av respondentene (17 personer) svarer her at de ikke
arbeider klinisk, og derfor ikke anser spørsmålet som aktuelt. Som det går frem av diagrammet
under er det ikke en like tydelig tendens til at bruk eller anbefaling av forskningsbaserte
intervensjoner/tiltak i praksis øker med utdanningsnivå, som det er på spørsmålet om bruk av
forskningsbaserte kartleggingsredskaper.
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Spørsmål: Angi det som stemmer best for din praksis: Jeg bruker eller anbefaler forskningsbaserte
intervensjoner/tiltak i praksis
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Figur 34 Viser hvordan respondenter med ulikt utdanningsnivå angir hvor ofte de bruker eller anbefaler
forskningsbaserte intervensjoner/tiltak i praksis.

Forskjeller mellom fagpersoner med og uten lederansvar
Nærmere en fjerdedel av respondentene i spørreundersøkelsen oppgir at de har en eller annen
form for lederansvar. I analyser basert på de to tidligere omtalte samlevariablene kom det ikke
frem signifikante forskjeller mellom fagpersoner med og uten lederansvar. Likevel fremkommer
det noen interessante forskjeller mellom fagpersoner med og uten lederansvar i svarene på
enkelte spørsmål, som det er relevant å presentere.
Når det gjelder vektlegging av kvalitets- og forbedringsarbeid på arbeidsplassen er 98,9 % av
respondentene med lederansvar (92 personer) helt eller delvis enige i at dette er noe som
vektlegges på arbeidsplassen, mens tilsvarende tall for respondenter uten lederansvar er 80,9 %
(234 personer). 1,1 % av respondentene med lederansvar (1 person) er delvis uenig i at kvalitetsog forbedringsarbeid er noe som vektlegges på arbeidsplassen, mens ingen med lederansvar
svarer at de er helt uenige i dette. Blant respondenter uten lederansvar er 18 % (55 personer)
helt eller delvis uenige i at kvalitets- og forbedringsarbeid vektlegges på arbeidsplassen.
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Angi hvor enig eller uenig du er i følgende utsagn: På min arbeidsplass vektlegges kvalitets- og
forbedringsarbeid.
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Figur 35 Viser hvorvidt respondentene er enige eller uenige i at kvalitets- og forbedringsarbeid vektlegges på
arbeidsplassen.

3.2 Presentasjon av kvalitative data fra spørreundersøkelsen
Mange respondenter har svart på de åpne spørsmålene, særlig brakte de to siste spørsmålene i
spørreundersøkelsen inn mange svar. Her ble respondentene oppfordret til å komme med sine
synspunkter om hva som skal til for at de i større grad tar i bruk forskningsbasert kunnskap i sin
praksis og hvilke tiltak som vil være nyttig i den sammenheng. Det kom henholdsvis 253 og 174
svar på de to spørsmålene. Det er gjort en kategorisering av innholdet på de åpne spørsmålene.
Under presenteres kategoriserte data fra hvert spørsmål for seg. Siden mange av de samme
temaene går igjen i svarene på begge spørsmålene, kan det også være hensiktsmessig å se disse i
sammenheng.
Hva skal til for at du i større grad tar i bruk forskningsbasert kunnskap i din praksis?
Tid og ressurser
Mer tid og flere ressurser er det tema respondentene hyppigst bringer opp når de ble bedt om å
svare på hva som skal til for at de i større grad tar i bruk forskningsbasert kunnskap. Tid til
rådighet til å innhente og sette seg inn i forskning, samt tid til å drøfte ny forskning med kolleger
og til å implementere kunnskap i praksis, er noe mange respondenter mener er nødvendig.
«Det som først og fremst må til er å kunne bruke mer tid på dette i det daglige».
Mange tar til orde for at det er nødvendig å ha øremerket tid for denne type gjøremål, gjerne at
det blir satt av fast tid på timeplanen, slik at de selv slipper å prioritere tid til dette.
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Miljøet på arbeidsplassen
Ulike forhold knyttet til miljøet på arbeidsplassen er også noe flere respondenter bringer frem i
svarene på dette spørsmålet. Mange er opptatt av at det må være kultur for forskningsbasert
praksis på arbeidsplassen, og at det må legges til rette for at fagpersoner kan jobbe
forskningsbasert.
«Miljøet på arbeidsplassen må invitere og legge til rette for forskningsbasert praksis, vi må
ha en felles holdning til det. Det må bli en bedre integrert forståelse i enheten rundt
viktigheten av dette.»
I tillegg blir det presisert at det må være aksept for hva det krever å skulle arbeide
kunnskapsbasert. I denne sammenhengen nevner flere at det er behov for møteplasser der
fagpersoner kan samarbeide rundt kunnskapsoppdatering og implementering av forskningsbasert
kunnskap.
Lederens ansvar og rolle
Flere respondenter peker på lederens viktige ansvar og sentrale rolle når det gjelder å legge til
rette for og oppmuntre til kunnskapsbasert praksis.
«Leder bør gå foran og inspirere og legge til rette for at forskningsbasert praksis blir en
naturlig del av den daglige driften».
Flere av respondentene etterlyser tydelige forventninger fra ledelsen om at fagpersoner skal
arbeide kunnskapsbasert, og at leder tydelig kommuniserer at det å holde seg oppdatert på
forskning og arbeide for å implementere forskning i praksis, er noe som inngår i stillingen som
fagutøver. Flere tar også til orde for at aktiviteter knyttet til faglig oppdatering og
implementering av kunnskap er noe som bør bli målt på lik linje med pasientkontakt og
dokumentasjon. Det påpekes også at målet om kunnskapsbasert praksis må gjennomsyre hele
virksomheten, at det ikke holder at kun nærmeste leder er opptatt av dette:
«Ledelsen må være faglig oppdatert og opptatt av kvaliteten på tilbudet. For å lykkes er
man helt prisgitt en uforbeholden støtte fra ledelse på alle nivåer.»
Opplæringstiltak
Videre svarer mange av respondentene at de trenger opplæring for å forbedre ferdigheter når
det gjelder å søke etter og vurdere forskningsbasert litteratur. Flere poengterer også
nødvendigheten av å bruke disse ferdighetene jevnlig for å opprettholde kompetansen.
«Jeg trenger mer praktisk erfaring med å søke opp fagartikler på nettbaserte databaser.
Har gjennomgått teoretisk innføring, men synes det er tidkrevende i praksis og er usikker
på om jeg får opp det som finnes innen det tema jeg søker kunnskap om.»
Kunnskapsambassadør
En del respondenter skriver også at det å ha en fagperson i enheten som har som har i oppgave å
være en ressurs eller støtte for fagutøvere i forbindelse med søk etter og implementering av
forskningsbasert kunnskap, vil være nyttig.
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«Økt oppmerksomhet mot forskningsbasert praksis gjennom å ha en fagperson i enheten
som har spesielt fokus på å finne fram til forskningsbasert kunnskap. En fagperson som
kan jobbe systematisk med dette, og som vi kan samhandle med når kunnskapen skal
implementeres i praksis.»
Tilgang til forskningsbasert kunnskap
Mange av respondentene nevner bedre tilgang til forskningsbasert kunnskap som en faktor som
vil bidra til å fremme kunnskapsbasert praksis. Her dreier det seg om tilgang til forskningsbasert
kunnskap i bred forstand. Det nevnes både teknisk/praktisk tilgang til databaser og andre digitale
kunnskapskilder, men flere etterlyser også økt omfang av relevant forskning på habiliteringsfeltet
og at aktuell forskning blir tilgjengeliggjort. Tilgjengeliggjort forskning betyr i denne
sammenhengen at forskningen er vurdert og omsatt, slik at det er enklere for fagutøvere å ta i
bruk denne kunnskapen i praksis.
«Det er også en utfordring at pasientgruppen vi har er såpass sammensatt, at det er
vanskelig å finne aktuelle metoder/tiltak som passer. Vi mangler gode
retningslinjer/veiledere som tar høyde for kompleksiteten i sakene vi har.»
«Vi trenger at noen går gjennom det som finnes av litteratur og artikler og setter sammen
kunnskap på en oversiktlig måte. Föreningen Sveriges Habiliteringschefer har gjort dette
på en del områder. Det er akkurat hva vi trenger.»
Hvilke tiltak vil være nyttige i denne sammenheng? Kom gjerne med forslag og ønsker.
Samarbeid om tilgjengeliggjøring av forskningsbasert kunnskap
Samarbeid, både regionalt og nasjonalt, om å tilgjengeliggjøre og formidle aktuell
forskningsbasert kunnskap er noe svært mange av respondentene mener vil være nyttig for å
understøtte kunnskapsbasert praksis i habiliteringstjenestene. Det foreslås for eksempel
samarbeid om nettsider der aktuell forskning presenteres:
«Det beste ville være om det var en nasjonal instans som vurderte og plukket ut forskning
som er relevant for oss og gjorde den tilgjengelig, både i form av originalartikler,
oppsummeringer eller resyme som oppsummerer hva artikkelen inneholder og om det er
relevant for praksis.»
Flere av respondentene foreslår regionalt eller nasjonalt samarbeid om utarbeidelse av
retningslinjer. Fagnettverk på tvers av habiliteringstjenester, enten på landsbasis eller innen
regioner, er også noe som trekkes frem som et nyttig tiltak. Flere peker på at de regionale
kompetanseenhetene for habilitering bør samarbeide om ulike tiltak som kan understøtte
kunnskapsbasert praksis.
Opplæringstiltak
Opplæring, kurs og veiledning når det gjelder søk etter og vurdering av forskningslitteratur er
også tiltak flere av respondentene mener vil være nyttig for å fremme kunnskapsbasert praksis.
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«Kursing som omhandler det å finne kvalitativ gode kunnskapskilder, opplæring som gir
økt kunnskap om kritisk vurdering og hvordan man kan være mer sikker på at når man
søker på et tema så får man frem forskning som viser sprik i resultat, også.»
Kunnskapsambassadør
Det å ha en egen fagfagperson i tjenesten som kan understøtte fagutøvere for å innhente og
implementere forskning er noe flere av respondentene mener vil være nyttig.
Tid og ressurser
Mer tid og økte ressurser er noe mange respondenter bringer opp også på dette spørsmålet. Det
å ha mer tid til rådighet for å holde seg oppdatert og til å utveksle og drøfte forskningsbasert
kunnskap med kolleger, beskrives som et nyttig tiltak for å i større grad kunne ta i bruk
forskningsbasert kunnskap i praksis. Flere nevner at det bør være øremerket tid til dette.
Kultur på arbeidsplassen
Økt oppmerksomhet mot og større verdsetting av kunnskapsbasert praksis i tjenestene, er noe
mange av respondentene gir uttrykk for at de ønsker. At det i større grad er kultur for og føringer
om å arbeide kunnskapsbasert på arbeidsplassen, og at dette er noe som gjenspeiles i
organisering, rutiner og faglig samarbeid, er også noe mange av respondentene ønsker seg.
Fagmøter og fagdager der forskningsbasert kunnskap er tema nevnes også av flere som nyttige
tiltak.
«Det ville vært nyttig om det etablerers rutiner eller møteplasser for faglige drøftinger i
større grad enn nå. At vi som jobber sammen tar felles ansvar for å dele kunnskap med
hverandre, slik som å sende linker til artikler, nettsteder og lignende til hverandre. Mer
fokus på ny forskningsbasert kunnskap i teammøter og mer internundervisning om
forskningsbasert kunnskap satt ut i praksis, hadde vært nyttig.»
Ledelse
Lederens sentrale betydning trekkes også frem på dette spørsmålet, og mange respondenter tar
til orde for at de ønsker ledere som er opptatt av at praksisen skal være forskningsbasert og
aktivt legger til rette for dette.
«Ledelsen MÅ være opptatt av det faglige innholdet i tjenestene. I dag er det for mye
oppmerksomhet mot administrasjon som ikke berører faget.»
Noen påpeker også at det er behov for organisatoriske endringer, som for eksempel
omprioritering, for at de i større grad skal kunne arbeide kunnskapsbasert.
Tilgang til forskning
Bedre tilgang til forskning, for eksempel tilgang til databaser og tidsskrifter, nevnes av noen som
et nyttig tiltak. Et par foreslår at biblioteket i større grad benyttes som ressurs i forbindelse med
søk etter forskning.
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4.0

Arbeidsseminar

I regi av prosjektet ble det gjennomført et arbeidsseminar hvor både fag- og forskningsmiljøer,
ledere og fagutøvere innen habilitering var invitert. Arbeidsseminaret hadde til hensikt å utvikle
forslag til konkrete tiltak som kan bidra til at forskningsbasert kunnskap er lett tilgjengelig for
praksisutøvere på habiliteringsfeltet og at forskning er med i utviklingen av kunnskapsbasert
habilitering.
Seminaret fant sted på Gardermoen 8.mai 2017. Det var 55 deltagere, med representanter fra
både HABU og HAVO og alle fire helseregioner. Resultatene fra den nasjonale
spørreundersøkelsen ble presentert på seminaret. I tillegg var det et faglig innlegg om
kunnskapstranslasjon som en mulig metode for å implementere forskningsbasert kunnskap i
praksis.
På seminaret ble deltagerne også engasjert i kafédialog der formålet var å komme frem til forslag
til konkrete tiltak som kan understøtte bruk av forskningsbasert kunnskap på habiliteringsfeltet.
Kafédialog er et verktøy som legger til rette for strukturert, muntlig samarbeid i grupper, og er en
særlig anvendbar metode for å øke forståelsen av tverrfaglige eller andre komplekse
problemområder17. Det ble skrevet referat fra drøftingene i hver dialoggruppe. Referatene
inneholder en rekke forslag til tiltak for å styrke kunnskapsbasert praksis, i tillegg er det også
beskrevet en del forhold som kan betraktes som forutsetninger for kunnskapsbasert praksis.
Innholdet i referatene er bearbeidet og kategorisert av to personer, som har gått gjennom
innholdet hver for seg og deretter gått gjennom innholdet i fellesskap for å bli enige om
kategorier.

4.1 Oppsummering fra kafédialog
Innholdet i referatene fra kafédialogen på arbeidsseminaret kan oppsummeres i fem
hovedkategorier:
Økt kompetanse gir økt tjenestekvalitet
Opplæring og kompetanseheving er tiltak som flere av gruppene foreslår. Særlig er det opplæring
i hvordan søke etter og vurdere forskning som går igjen. Det blir også presisert at dette er
ferdigheter som må praktiseres jevnlig for at kompetansen skal opprettholdes. Det kom også
forslag om å benytte biblioteket som ressurs, både i forbindelse med opplæring og når
fagpersoner skal foreta søk etter kunnskap. Det ble også foreslått opplæring i hvordan
forskningsbasert kunnskap kan omsettes til praksis, altså implementering.

17

Brown, J. & Isaacs, D. (2005). The world cafe. Shaping our futures through conversations that matter. San
Francisco: Berrett-Koehler Publishers
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Samarbeid på tvers av regioner for å sikre likeverdige tjenester
Samarbeid både lokalt, regionalt og nasjonalt er noe som flere grupper fremhever som
betydningsfullt for å sikre likeverdige tjenester på landsbasis. Særlig nevnes samarbeid på tvers
av helseregioner og mellom de regionale kompetanseenhetene i habilitering. Felles
fagprosedyrer, pasientforløp og retningslinjer er noe som foreslås utviklet i et slikt samarbeid
mellom regionene. Men også samarbeid mellom enkelt foretak/ habiliteringstjenester, for
eksempel om utarbeidelse av fagprosedyrer, nevnes som aktuelt tiltak av flere. Det presiseres at
det er nødvendig med bevisst, strukturert og systematisk prioritering av de fagområder/tema det
eventuelt skal utarbeides pasientforløp og retningslinjer for. Høringer og dialog fremheves som
viktige tiltak for at flere kan komme med innspill og bidra i slike utarbeidelsesprosesser.
Samarbeid om å tilgjengeliggjøre kunnskap, for eksempel at regionale kompetanseenheter
samarbeider om nyhetsbrev eller nettsider med informasjon om ny aktuell kunnskap med
relevans for habiliteringsfeltet, er også tiltak som foreslås.
Organisering, ressursbruk og prioritering
Tilrettelegging av arbeidsforholdene slik at fagutøvere opplever mulighet for å bruke tid på å
holde seg oppdatert på forskning og implementere ny kunnskap, er noe som flere av gruppene
beskriver som en forutsetning for kunnskapsbasert praksis. Et konkret forslag i denne
sammenheng er at det settes av tid i kalenderen til den enkelte fagperson til denne type aktivitet,
eller at det innføres fast avsatt tid på avdelingens timeplan til dette. Forslagene begrunnes med
at det kan gjøre det enklere for fagutøvere å prioritere tid til dette. Flere av gruppene foreslår å
ha en egen stilling eller funksjon som fagutvikler, eller «kunnskapsambassadør» i enheten, som
blant annet har i oppgave å bistå fagutøvere med søk etter og implementering av ny kunnskap.
Det å ha en gruppe med representanter fra flere faggrupper for å understøtte kunnskapsbasert
praksis i enheten, blir også av flere foreslått som tiltak. Faggruppeleder som har som mandat å
sørge for at faggruppen arbeider kunnskapsbasert blir også nevnt som et mulig tiltak.
Gjensidig ansvar for leder og fagutøver
Det at leder og fagutøvere har et gjensidig ansvar for kunnskapsbasert praksis, ble påpekt av flere
av gruppene. Lederens avgjørende betydning i denne sammenheng presiseres av mange. Det
påpekes også at arbeidet med implementering av ny kunnskap må være forankret i ledelsen, og
må inngå som en del av virksomhetens strategi. Leder må vise tydelige forventninger til
arbeidstaker om at det å holde seg faglig oppdatert og å implementere ny kunnskap er en del av
jobben. Leder må bidra til å skape en kultur for kunnskapsbasert praksis og legge til rette for at
slik praksis kan realiseres i det daglige arbeidet.
Når det gjelder fagutøverens rolle dreier mye av det som kom frem i drøftingene seg om
holdninger hos fagutøvere, heller enn konkrete forslag til tiltak. Forhold som ble nevnt er at
fagutøvere må ta ansvar for å holde seg oppdatert, være åpen for endringer og lojal mot
beslutninger om ny praksis. Det å være positiv til å dele kunnskap og prioritere å bruke tid på å ta
del i fora der kunnskap deles og praksisendringer drøftes, blir også nevnt som viktig. Fagutøvere
må være villige til å bidra i utarbeidelse av kunnskapsbaserte fagprosedyrer og til å være aktive
med å tilpasse nye retningslinjer og fagprosedyrer til lokale forhold. Det å etablere rutiner for å
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vurdere sine egne faglige anbefalinger og etterspørre kunnskapsgrunnlaget for andres
anbefalinger, ble nevnt som et mulig tiltak.
Teknologi som hjelpemiddel
Anvendelse og bedre utnyttelse av ulike teknologiske løsninger ble av flere grupper foreslått som
tiltak for å understøtte kunnskapsbasert praksis. For eksempel ble bruk av videokonferanseutstyr
og streaming av forelesninger nevnt som tiltak som kan bidra til at flere kan delta på kurs,
fagdager og lignende. Bruk av elektroniske samarbeidsløsninger ved for eksempel utarbeidelse av
retningslinjer, kan være et tiltak som bidrar til at flere får mulighet til å delta i arbeidet. Et annet
forslag er å opprette en felles nettside hvor kvalitetssikret forskningsbasert kunnskap med
relevans for habiliteringsfeltet gjøres tilgjengelig for fagutøvere og ledere. Det kan være aktuelt
med en nettside for habiliteringsfeltet (HABU/HAVO) generelt, med ulike temabaserte eller
profesjonsbaserte underområder. Det kom også forslag om å lage en nettbasert lærebok i
habilitering der kunnskap blir oppdatert og faget utvikler seg. Dette forslaget kan sees i samsvar
med basiskurs i habilitering, noe som allerede tilbys i noen regioner og som det er mulig å utvide
og videreutvikle.
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5.0

Drøfting og oppsummering

I dette kapittelet trekkes det linjer mellom kvantitative og kvalitative data fra
spørreundersøkelsen samt fra referatene fra kafédialogen på arbeidsseminaret. Det er gjort et
utvalg i temaene som drøftes, med bakgrunn i hva som er relevant sett i forhold til prosjektets
mål og hva som kan være aktuelle tiltak for å fremme bruk av forskningsbasert kunnskap i
habilitering.

5.1 Tilgang på forskningsbasert kunnskap
Habilitering beskrives i flere sammenhenger som et forskningssvakt fagfelt, og flere sentrale
føringer18 19 20 påpeker at det er behov for en styrking av fagutvikling og forskning på
habiliteringsfeltet. Mangelen på forskning med relevans for eget arbeidsfelt, som mange av
informantene påpeker, tyder på at man ikke har kommet i mål med satsningen på forskning på
habiliteringsfeltet, til tross for at dette er vektlagt i en rekke sentrale føringer. Snarere tvert i mot
er det fortsatt behov for at det settes av midler til forskning og fagutvikling på habiliteringsfeltet.
Innen habilitering arbeides det ofte med komplekse problemstillinger, noe som bidrar til at det
kan være utfordrende å fremskaffe relevant forskningsbasert kunnskap på en del områder. For
eksempel kan det være utfordrende å forske på effekt av ulike habiliteringstiltak, da det ofte
dreier seg om sammensatte tiltak, der mange variabler virker inn på resultatene. I tillegg kan
rekruttering til forskningsstudier være problematisk. Flere av respondentene tar til orde for at
det i større grad må legges til rette for forskning og fagutvikling i habiliteringstjenestene. Det
påpekes også at på områder der det mangler forskningsstudier, eller forskningsstudier vanskelig
lar seg gjennomføre, bør det gjøres en systematisk innsamling av klinisk erfaring som
sammenfattes og gjøres tilgjengelig for fagutøvere.
Når det gjelder faglige retningslinjer, behandlingslinjer eller prosedyrer som er relevant for
praksis, er opp mot tre fjerdedeler av respondentene helt eller delvis enige i at dette finnes og er
lett tilgjengelig, mens nesten en fjerdedel av respondentene er delvis eller helt uenige i at dette
finnes. Faglige retningslinjer, behandlingslinjer og fagprosedyrer er virkemidler for å kvalitetssikre
tilbudet til pasientene, og kan bidra til at utredning og behandling er kunnskapsbasert.
Kartleggingen av hvilke kilder respondentene bruker for å finne forskningsbasert kunnskap viser
at kun 17 % av respondentene bruker faglige retningslinjer, behandlingslinjer eller prosedyrer
som kilde til forskningsbasert kunnskap daglig eller flere ganger i uka, mens 37 % bruker det flere
ganger pr måned og 43 % svarer at de bruker dette som kilde til forskningsbasert kunnskap
sjeldnere.
18

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011 (2006) Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet
7.juli 2017 fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/sha/sartrykk-av-st.prp.nr.1-kapittel-9.pdf
19
Handlingsplan for habilitering av barn og unge (2009). Helsedirektoratet Hentet 10.juli 2017 fra
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/203/Handlingsplan-for-habilitering-av-barn-og-ungeIS-1692.pdf
20Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2016) Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet 10.juli 2017 fra
https://www.regjeringen.no/contentassets/d64fc8298e1e400fb7d33511b34cb382/NO/SVED/OpptrappingsplanReha
bilitering.pdf
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Resultatene kan peke i retning av at faglige retningslinjer, behandlingslinjer eller prosedyrer i
større grad kunne tas i bruk på habiliteringsfeltet enn hva respondentene rapporterer at de gjør
pr i dag. Hva kan være årsaken til at fagpersoner ikke oftere benytter faglige retningslinjer,
behandlingslinjer eller prosedyrer som kilde til forskningsbasert kunnskap? Skyldes det
manglende kjennskap til hva som finnes og hvor de kan finne dette, eller er det mangel på tid til å
lete opp og sette seg inn i det som finnes? Oppleves det som finnes ikke som relevant for klinisk
praksis, eller er det utfordringer knyttet til implementering? Finnes det faglige retningslinjer,
behandlingslinjer eller prosedyrer som ikke er forskningsbaserte, og dermed ikke blir ansett som
en kilde til forskningsbasert kunnskap? Eller fremgår det ikke hvorvidt de er forskningsbaserte?
I drøftingene på arbeidsseminaret kom det opp forslag om utarbeidelse av flere faglige
retningslinjer, og at dette er noe som bør skje i et regionalt eller nasjonalt samarbeid. Det ble
fremhevet at slikt samarbeid vil kunne være ressursbesparende, på den måten at det ikke brukes
ressurser på å utarbeide flere retningslinjer for samme område eller tema. På en annen side ble
det påpekt at implementering av retningslinjer kan innebære at fagutøvere må «tåle å følge
retningslinjer som andre har utarbeidet» og at dette kan innebære at fagutøvere må endre
praksis og eventuelt slutte å gjøre ting som har vært en del av deres praksis i lengre tid. Dette ble
nevnt som utfordringer knyttet til implementering. Implementering vil sannsynligvis være enklere
for fagpersoner og fagmiljøer som har vært involvert i utarbeidelsen av en retningslinje, derfor
kan brede høringsprosesser der mange får anledning til å komme med innspill være positivt.
Det å ha lett tilgang til kvalitetssikret forskningsbasert kunnskap som er relevant for
habiliteringsfeltet, er noe som etterlyses både i svarene på de åpne spørsmålene og i drøftingene
på arbeidsseminaret. For eksempel kom det forslag om å etablere et nettsted som presenterer
forskningsbasert kunnskap som er kritisk vurdert og eventuelt oppsummert. Nyhetsbrev med det
siste innen forskning på habiliteringsfeltet, gjerne med en oppsummering slik at fagpersoner
raskt kan få med seg essensen og vurdere om dette er noe som er aktuelt å se nærmere på, ble
også etterlyst. Begge disse tiltakene vil bidra til at forskningsbasert kunnskap er lett tilgjengelig
for fagutøvere og ledere, og flere tar til orde for at slike tiltak vil gjøre det enklere å holde seg
faglig oppdatert. Det kom forslag om at de regionale kompetanseenhetene innen habilitering bør
samarbeide om både et slikt nettsted og om utsending av nyhetsbrev. Dersom målet er at
nettstedet skal inneholde oppdatert forskningsbasert kunnskap innen alle områder med relevans
for habiliteringsfeltet, vil det være svært ressurskrevende å etablere, og ikke minst, holde et slikt
nettsted oppdatert. Mer realistisk vil det være å ha emnebaserte nettsider, der oppdatert
kunnskap om noen utvalgte emner presenteres. Uansett vil et slikt nettsted aldri kunne erstatte
det at fagpersoner selv har ferdigheter til å søke etter og kritisk vurdere forskningsbasert
kunnskap.
Til tross for at enkel tilgang til oppdatert og kvalitetsvurdert forskningsbasert kunnskap er noe
mange savner, viser kartleggingen som ble gjort at kunnskapsbaserte oppslagsverk som Up-to
date og BJM Best Practice i svært liten grad bruker som kilde til forskningsbasert kunnskap for
fagpersoner på habiliteringsfeltet. Om den begrensede bruken av oppslagsverk har sin årsak i at
de er lite kjent, at fagpersoner ikke finner relevant kunnskap der eller om det har andre årsaker,
kunne det vært interessant å utforske nærmere.
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5.2 Behov for opplæring
Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at 85 % av respondentene er helt eller delvis enige i at
de mestrer søk etter forskningsbasert kunnskap, og omtrent like mange er helt eller delvis enige i
at de mestrer å gjøre kritisk vurdering av forskningslitteratur. Likevel svarer over halvparten av
respondentene at de sjelden og 12 % svarer at de aldri gjennomfører søk etter forskning, mens
kun litt over en tredjedel av respondentene svarer at dette er noe de ofte gjør. Hva som er årsak
til at såpass få fagpersoner søker etter forskning, til tross for at såpass mange opplever at de
mestrer både å søke etter og vurdere forskningsbasert kunnskap, er det grunn til å stille spørsmål
ved. Er det fordi mange antar at det ikke er relevant forskning å finne, eller er det fordi de ikke
ser behov for eller har mulighet til å endre praksis? Kan det skyldes mangel på tid eller at det på
arbeidsplassen ikke er kultur for eller forventninger om at fagpersoner gjør søk etter forskning?
Til tross for at kun en liten andel av respondentene er helt eller delvis uenige i at de mestrer å
gjøre søk etter og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap, er det mange som foreslår
opplæringstiltak knyttet til disse aktivitetene. Både som svar på de åpne spørsmålene og i
drøftingene på arbeidsseminaret er opplæring i hvordan gjøre gode søk i databaser og hvordan
vurdere kvalitet og innhold i artikler tiltak som hyppig foreslås. Flere understreker at de har erfart
at dette er ferdigheter som må holdes ved like og praktiseres jevnlig, og at enkeltstående
opplæringstiltak i databasesøk ikke er tilstrekkelig. Derfor tar flere til orde for at dette må
integreres som en arbeidsform. Det vises blant annet til positive erfaringer fra en
habiliteringstjeneste hvor det ble gjennomført en obligatorisk undervisningsserie gjennom et
halvt år, som hadde til hensikt å heve kompetansen om forskning og kunnskapsbasert praksis i
hele personalgruppen. Opplæring knyttet til implementering av forskningsbasert kunnskap ble
også foreslått som tiltak, men dette tema ble ikke vektlagt i like stor grad som søk etter
kunnskap, til tross for at implementering er kjent som en stor utfordring. Dette kan ha sin årsak i
at mange fagpersoner opplever utfordringen med å holde seg faglig oppdatert som mest
påtrengende.
I spørreundersøkelsen kom det frem forskjeller mellom aldersgrupper både når det gjelder
respondentenes vurdering av forhold som kan påvirke bruk av forskningsbasert kunnskap og når
det gjelder forskningsbasert praksis. Disse forskjellene kan ha flere årsaker, en mulig årsak er den
store endringen i tilgang på forskningsbasert kunnskap de siste par tiår. Fagpersoner utdannet
etter tusenårsskiftet har hatt en helt annen tilgang til forskningsbasert kunnskap enn fagpersoner
utdannet på 70-og 80-tallet, noe som sannsynligvis både gjenspeiler seg i utdanning og senere
klinisk praksis. Likevel har mange fagpersoner som tilhører de eldste aldersgruppene fulgt med i
denne utviklingen, blant annet gjennom etter- og videreutdanninger, slik at utdanningstidspunkt
ikke nødvendigvis forklarer forskjellene mellom aldersgrupper. En annen årsak til disse
forskjellene kan være at eldre arbeidstagere er mer kritiske og ydmyke når de skal bedømme sine
ferdigheter og sin yrkesutøvelse enn det yngre fagpersoner er, og derfor skårer egne ferdigheter
og praksis lavere på en rekke av spørsmålene. En del av spørsmålene omhandler forhold i
omgivelsene, og det er mulig at eldre arbeidstakere er mer kritiske når de skal evaluere forhold
på arbeidsplassen, som for eksempel hvorvidt de deltar i fora der forskningsbasert kunnskap
diskuteres og om kunnskapsbasert praksis er noe som vektlegges på arbeidsplassen.
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Spørreundersøkelsen viste at forskningsbasert praksis øker med utdanningsnivå, noe som kan
forklares med at høyere utdanning bidrar til bedre ferdigheter når det gjelder å innhente,
vurdere og implementere forskningsbasert kunnskap, og at fagpersoner med høyere utdanning
også i større grad ser viktigheten av forskningsbasert praksis. Det er et trekk i tiden at
fagpersoner tar mer utdanning, og mange bygger på grunnutdanningen med videreutdanning og
spesialiseringsløp, noe som også gjør seg gjeldende på habiliteringsfeltet. Dette er forhold som
bidrar til å sikre kvaliteten på tjenestene som ytes. Forskjellene mellom utdanningsgrupper når
det gjelder forskningsbasert praksis, kan også ha sin forklaring i at ulike profesjoner har ulike
arbeidsoppgaver. For eksempel at psykologer og psykologspesialister i stor grad har oppgaver
knyttet til diagnostisk utredning, der det anvendes standardiserte kartleggingsinstrumenter,
mens fagpersoner med treårig profesjonsutdanning, eventuelt med tilleggsutdanning, i større
grad har oppgaver knyttet til oppfølging, der det ikke er like god tilgang på kunnskapsbaserte
intervensjoner.
Opplæringstiltak knyttet til søk etter og vurdering av forskningsbasert kunnskap må ta høyde for
forskjellene mellom både aldersgrupper og utdanningsgrupper.

5.3 Knapphet på tid til oppdatering og implementering
Tid ble i meget stor grad rapportert som en begrensende faktor når det gjelder innhenting og
bruk av forskningsbasert kunnskap, noe som ikke er uventet. 65 % av respondentene er helt eller
delvis uenige i at de har tilstrekkelig tid til rådighet for å orientere seg om aktuell
forskningsbasert kunnskap. 57 % av respondentene er helt eller delvis uenige i at de har
tilstrekkelig tid til rådighet for å implementere forskningsbasert kunnskap i praksis. På den annen
side svarer så mange som 80 % av respondentene at de er helt eller delvis enige i at de har
mulighet til å delta på kurs, konferanser og i faglige nettverk som bidrar til at de kan holde seg
faglig oppdatert. 81 % av respondentene er helt eller delvis enige i at det legges til rette for at de
kan gjennomføre videreutdanning, spesialiseringsløp og studier som er relevant for jobben. Dette
er også aktiviteter som bidrar til faglig oppdatering, sannsynligvis i stor grad med utgangspunkt i
forskningsbasert kunnskap, men det kan virke som respondentene først og fremst tenker på
aktiviteter som å innhente forskningsartikler og å sette seg inn i denne kunnskapen, når de
besvarer spørsmålet om å ha tilstrekkelig tid til å orientere seg om aktuell forskningsbasert
kunnskap.
Det fremkom interessante forskjeller mellom HABU og HAVO og de kombinerte enhetene på
dette området, der fagpersoner ansatt i HABU i større grad opplever og ikke å ha tilstrekkelig tid
til å sette seg inn i forskningsbasert kunnskap enn fagpersoner i HAVO. Mer tid og ressurser er
også tema svært mange nevner i svarene på de åpne spørsmålene om hva som hva skal til for at
de i større grad tar i bruk forskningsbasert kunnskap. Flere mener det vil være til hjelp dersom
det var avsatt fast tid på timeplanen til slike formål, fordi dette er aktiviteter som lett prioriteres
vekk i en travel klinisk hverdag. Det understrekes også av flere at det ikke er tilstrekkelig å kun
bruke tid på å oppdatere seg på kunnskap, men at det også må settes av tid til implementering,
slik at ny kunnskap kan komme pasientene til gode.
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Ut i fra dagens ressurssituasjon i helsevesenet er det lite sannsynlig at habiliteringstjenestene vil
bli tilgodesett med økte ressurser, derfor må andre tiltak som kan bidra til at fagpersoner får tid
til å oppdatere seg og ta i bruk forskningsbasert kunnskap vurderes. Dersom fagpersoner får
forbedret sine ferdigheter og etablerer hensiktsmessige rutiner knyttet til å innhente, vurdere og
ta i bruk forskningsbasert kunnskap, vil det kunne bidra til at disse aktivitetene blir mindre
tidkrevende. Det å samle aktuell forskningsbasert kunnskap med relevans for habiliteringsfeltet
på et eget nettsted, slik at den er lett tilgjengelig, er også et tiltak som vil kunne spare
fagpersoner for bruk av tid. Det foreslåtte samarbeidet på tvers av habiliteringstjenester og
regioner om utarbeidelse av faglige retningslinjer, behandlingslinjer og prosedyrer vil kreve at en
del personer investerer tid, men samlet sett vil det kunne være tidsbesparende ved at det samme
arbeidet ikke gjøres i flere tjenester eller regioner. En samordning og fordeling av
retningslinjearbeid kan også føre til flere retningslinjer på habiliteringsfeltet.
På arbeidsseminaret ble det foreslått enda bedre utnyttelse av teknologiske løsninger. Utover
felles nettsted med forskningsbasert kunnskap og digitale nyhetsbrev, kan streaming av
konferanser, kurs og fagdager bidra til at flere kan ta del i arrangementene, fordi det sparer
reisetid- og utgifter. På samme måte kan bruk av videokonferanse i forbindelse med utarbeidelse
av retningslinjer og lignende legge til rette for at flere kan ta del i arbeidet.

5.4 Forhold på arbeidsplassen, organisering, kultur og ledelse
En rekke forhold på arbeidsplassen har avgjørende betydning for om forskningsbasert kunnskap
tas i bruk, noe som også kommer tydelig frem både i spørreundersøkelsen og i dialogene på
arbeidsseminaret. For å lykkes med kunnskapsbasert praksis er det helt nødvendig med god
forankring både i ledelsen og i organisasjonen i sin helhet. En felles forståelse av viktigheten av å
arbeide kunnskapsbasert, og at dette gjenspeiles i virksomhetens strategi, er noe som vektlegges
av flere. Kultur på arbeidsplassen, organisering, prioritering og tydelige forventninger er forhold
som blir fremhevet som betydningsfulle. Lederens sentrale rolle i denne sammenhengen påpekes
av mange; lederen må oppmuntre, legge til rette og selv gå foran som et godt eksempel med å
være opptatt av faglig kvalitet. Selv om det hviler et stort ansvar på ledere når det gjelder å legge
til rette for kunnskapsbasert praksis, trekker flere også frem at arbeidstakere har et viktig ansvar
for å holde seg faglig oppdatert og være villige til å endre praksis når ny kunnskap tilsier det.
I spørreundersøkelsen kommer det frem forskjeller mellom fagpersoner med og uten lederansvar
når det gjelder vurdering av om kvalitets- og forbedringsarbeid er noe som vektlegges i tjenesten.
Denne forskjellen kan tyde på at enkelte lederne ikke har lykkes helt med å få frem budskapet om
at kvalitetsarbeid er noe virksomheten er opptatt av og satser på.
Et flertall av respondentene på spørreundersøkelsen er helt eller delvis uenige i at de har en
fagperson med særlig ansvar for fagutvikling, og som understøtter og oppmuntrer deres bruk av
forskningsbasert kunnskap på arbeidsplassen. Mange kommenterer på de åpne spørsmålene at
det hadde vært nyttig å ha en ressursperson som kan bidra i forbindelse med søk etter og
vurdering av forskningslitteratur, og samtidig kan være en pådriver for implementering. Det å ha
en egen fagperson med spesifikke oppgaver på dette området, er også noe som foreslås som
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tiltak på arbeidsseminaret. Sett i lys av at de fleste opplever å ha en hektisk arbeidshverdag, hvor
det er utfordrende å prioritere tid til og rette oppmerksomhet mot faglig oppdatering og
kvalitetsutvikling, kan det være hensiktsmessig å ha en person som har et særlig ansvar for å
bistå fagpersoner på dette området.
Over en tredjedel av respondentene i spørreundersøkelsen er helt eller delvis uenige i at de
deltar i ulike fora på arbeidsplassen der aktuell forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres.
Med tanke på at det innen habilitering ofte dreier seg om komplekse tilstander og utfordringer,
der det er stort behov for tverrfaglig innsats, er det påfallende at et såpass høyt antall
respondenter er helt eller delvis uenige at de deltar i slike fora. Det kan stilles spørsmål om hvor
drøftinger knyttet til evaluering av praksis og behov for endring av praksis da skjer. Og likedan i
hvilke type fora fagutvikling drøftes, og om dette ikke er tema alle fagutøvere bør involveres i?
Hvor godt utnyttes arbeidsstedet som læringsarena gjennom kunnskapsdeling og felles
refleksjon? Andre relevante spørsmål i denne sammenheng er hvordan kvalitets- og
forbedringsarbeidet organiseres i habiliteringstjenestene, og hvordan fagutøvere kan oppleve
eierskap til utvikling av kunnskapsbaserte tjenester av god kvalitet?
Spørreundersøkelsen får frem interessante forskjeller mellom HAVO og HABU, blant annet når
det gjelder å ha en fagperson med særlig ansvar for fagutvikling, og deltagelse i fora der
forskningsbasert kunnskap tas opp og diskuteres. Ansatte i HAVO er i større grad enige i at de har
en slik ressursperson på arbeidsplassen, og at de deltar i denne type fora. Dette kan peke i
retning av at HAVOene har innrettet og organisert seg noe annerledes en HABUene på dette
området, noe som igjen kan tyde på at forholdene i HAVO ligger bedre til rette for å fremme
kunnskapsbasert praksis. Det hadde vært interessant å finne ut mer om hva som kan være årsak
til disse forskjellene mellom barnehabilitering og voksenhabilitering, om det skyldes ulik
arbeidsform, ulik type oppdrag og prioriteringer, ulik sammensetning av fagprofesjoner, kultur
eller andre forhold.
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6.0

Forslag til tiltak som understøtter kunnskapsbasert habilitering

Kunnskapsbaserte tjenester innen habilitering krever innsats fra flere hold og involverer både
fagutøvere og ledere i HABU og HAVO, så vel som regionale kompetanseenheter innen
habilitering.
Dette prosjektet har til formål å presentere forslag til tiltak som kan styrke formidling av
forskningsbasert kunnskap til fagutøvere og understøtte kunnskapsbasert praksis innen
habilitering. Sett i lys av prosjektets formål er tiltakene som skisseres i hovedsak adressert til de
regionale kompetanseenhetene innen habilitering, som har i oppgave å bidra til god kvalitet og
kunnskapsbaserte tjenester. Noen av tiltakene egner seg for samarbeid på tvers av regioner.
For å lykkes med tiltakene er det nødvendig med samarbeid med de enkelte
habiliteringstjenestene, og at ledere og fagutøvere setter kunnskapsbasert praksis høyt på
dagsorden.
Med bakgrunn i resultater fra spørreundersøkelse og drøftinger på arbeidsseminar, kan følgende
tiltak være aktuelle å videreutvikle og gjennomføre lokalt, regionalt eller flerregionalt:
•

•

•
•
•

•
•

Opplæring for å øke fagpersoners ferdigheter i å søke etter og kritisk vurdere
forskningsbasert litteratur. Det kan være aktuelt å utvikle opplæringspakker som kan
brukes i de ulike tjenestene, eventuelt som del av et basiskurs i habilitering.
Gjøre forskningsbasert kunnskap innen utvalgte emner lettere tilgjengelig på nettsider.
Valg av tema kan gjerne sees i sammenheng med retningslinjearbeid og områder som er
prioritert for fagutvikling.
Utarbeide og dele kunnskapsbaserte retningslinjer, behandlingslinjer og prosedyrer.
Sørge for gode kanaler ut til tjenestene for formidling av forskningsbasert kunnskap.
Nyhetsbrev kan være en mulig kanal, og bør utveksles mellom regioner.
Regionale og nasjonale fagnettverk som kan bidra til å utvikle og spre kompetanse og
bedre kvaliteten på tjenestene på tvers av profesjoner og tjenester. Fagnettverk kan være
en arena for å presentere forskningsbasert kunnskap.
Nettbasert oversikt over alle nasjonale og regionale kompetansesentra som kan bidra
med kunnskap som er relevant for habiliteringsfeltet.
Ta i bruk gode modeller for implementering når ny kunnskap tilsier at praksis bør endres.
Modellen «Fra kunnskap til handling» kan være en aktuell modell i denne sammenheng.
Et avgrenset prosjekt der man har til formål å få erfaringer med systematisk bruk av
modellen vurderes som aktuell.
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Vedlegg 1
Søkestrategi litteratursøk 19/5-2016
1. søk, 243 artikler
("Diffusion of Innovation"[Majr] OR "Technology Transfer"[Majr] OR "Information Dissemination"[Majr])
AND (Rehabilitation[Mesh:NoExp] OR Occupational Therapy[Mesh] OR Rehabilitation[Majr] OR "Early
Intervention (Education)"[Mesh] OR Rehabilitation Centers[Majr] OR Rehabilitation Nursing[Majr] OR
((therapy [sh:noexp] OR rehabilitation[sh]) AND (Cardiovascular Diseases[Majr] OR "Congenital,
Hereditary, and Neonatal Diseases and Abnormalities"[Majr] OR Digestive System Diseases[Majr] OR
"Disorders of Environmental Origin"[Majr] OR Endocrine System Diseases[Majr] OR Musculoskeletal
Diseases[Majr] OR Nervous System Diseases[Majr] OR "Nutritional and Metabolic Diseases"[Majr] OR
Respiratory Tract Diseases[Majr]))) AND (english[lang] OR norwegian[lang] OR swedish[lang] OR
danish[lang]) AND ("last 10 years"[PDat])
2. søk, 124 artikler
("Evidence-Based Practice"[Majr] OR "Guideline Adherence"[Majr]) AND (Rehabilitation[Majr] OR
Occupational Therapy[Majr]) AND ("Health Personnel"[Mesh] OR Attitude of Health Personnel[Mesh] OR
"Health Knowledge, Attitudes, Practice"[Mesh] OR "Professional Practice"[Mesh:NoExp] OR "Practice
Patterns, Nurses'"[Mesh] OR "Practice Patterns, Physicians'"[Mesh] OR "Patient Care
Management"[Mesh:NoExp] OR "Delivery of Health Care"[Mesh:NoExp] OR "Health Services
Research"[Mesh:NoExp] OR "Professional Competence"[Mesh] OR "Staff Development"[Mesh] OR
"Translational Medical Research"[Mesh] OR research[ti] OR implement[ti] OR implementing[ti] OR
adopt[ti] OR adopting[ti] OR knowledge[ti] OR disseminate[ti] OR dissemination[ti] OR translation[ti] OR
translations[ti] OR sharing[ti] OR transfer[ti] OR utilisation[ti] OR utilization[ti] OR adherence[ti] OR
innovation[ti] OR innovations[ti]) AND (english[lang] OR norwegian[lang] OR swedish[lang] OR
danish[lang]) AND ("last 10 years"[PDat])
3. søk, 233 artikler
("Diffusion of Innovation"[Mesh] OR "Technology Transfer"[Mesh] OR "Information
Dissemination"[Mesh]) AND (Rehabilitation[mesh] OR Rehabilitation Centers[mesh] OR Rehabilitation
Nursing[mesh] OR "Early Intervention (Education)"[Mesh] OR rehabilitation[subheading] OR Disabled
persons[Mesh] OR ((therapy [sh:noexp] OR rehabilitation[sh]) AND (Cardiovascular
Diseases/therapy[Majr] OR "Congenital, Hereditary, and Neonatal Diseases and
Abnormalities/therapy"[Majr] OR Digestive System Diseases/therapy[Majr] OR "Disorders of
Environmental Origin/therapy"[Majr] OR Endocrine System Diseases/therapy[Majr] OR Musculoskeletal
Diseases/therapy[Majr] OR Nervous System Diseases/therapy[Majr] OR "Nutritional and Metabolic
Diseases/therapy"[Majr] OR Respiratory Tract Diseases/therapy[Majr]))) AND ("Health Personnel"[Mesh]
OR Attitude of Health Personnel[Mesh] OR "Health Knowledge, Attitudes, Practice"[Mesh] OR
"Professional Practice"[Mesh:NoExp] OR "Practice Patterns, Nurses'"[Mesh] OR "Practice Patterns,
Physicians'"[Mesh] OR "Patient Care Management"[Mesh:NoExp] OR "Delivery of Health
Care"[Mesh:NoExp] OR "Health Services Research"[Mesh:NoExp] OR "Professional Competence"[Mesh]
OR "Staff Development"[Mesh]) AND (english[lang] OR norwegian[lang] OR swedish[lang] OR
danish[lang]) AND ("last 10 years"[PDat])
Etter fjerning av duplikater: i alt 533 artikler.

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Problemstillinger til kafédialog
arbeidsseminar 8.mai 2017

Hensikten med drøftingene er å komme frem til forslag til konkrete tiltak, små og store, som kan
understøtte kunnskapsbasert habilitering.

1. Er det noe du/dine kolleger trenger økt kompetanse på for å kunne være oppdatert på
forskningsbasert kunnskap? Hvordan kan behovene imøtekommes og hvilke tiltak er
viktigst?
2. Hva kan være konkrete bidrag fra henholdsvis leder og fagutøver for å sikre at
forskningsbasert kunnskap implementeres i habiliteringstilbud? Hvilke tiltak vil være
viktigst i denne sammenheng?
3. Kan samarbeid på tvers av helseregioner og helseforetak styrke kunnskapsbasert praksis
på habiliteringsfeltet? Hvordan kan det eventuelt gjøres og hvilke tiltak bør prioriteres i
denne sammenheng?
4. Mangel på tid nevnes av svært mange som et hinder for å holde seg oppdatert på
forskningsbasert kunnskap. Hva kan være tidseffektive tiltak for at fagpersoner skal kunne
holde seg oppdatert på forskningsbasert kunnskap i en hektisk klinisk hverdag?
5. Forskningsbasert kunnskap kan gjøres mer tilgjengelig og anvendelig i praksis gjennom
ulike kunnskapsprodukter/verktøy som retningslinjer, pasientforløp, fagprosedyrer etc.
Trengs det mer av dette på habiliteringsfeltet og hvordan kan vi eventuelt få til det?
Hvilke områder bør prioriteres i denne sammenheng?

