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Nettbasert studie i hverdagsrehabilitering: 

 

• Oppstart høsten 2014 

• 30 studiepoeng 

• 2 kull  

• Studenter fra hele landet 

• Kvalitetsforbedring i fokus 

• Kunnskapsbasert praksis 
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Trinn 1: Forberede 

1. Felles erkjennelse for forbedring 

via Kvalitetsstjerna 
(Kunnskapssenteret.no)                   

 

 

 

Involvere brukerne 
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Problemstilling: 

«Hvordan kan brukermedvirkning på 

systemnivå anvendes i kvalitetsforbedring av 

hverdagsrehabilitering i Gran kommune?» 
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Videre i trinn 1: Forberede 

2. Forankre og organisere forbedringsarbeidet:  

• Idedugnad med seksjonleder og helse – og omsorgssjefen 

• Testskjema: «..og bedre skal det bli!..»  

• Intervju  
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Videre i trinn 1 - Forberede: 

3. Klargjøre 

kunnskapsgrunnlaget 

• Kunnskapsbasert 

praksis (kunnskapsbasertpraksis.no): 

• Erfaringsbasert kunnskap 

• Forskningsbasert kunnskap 

• Brukerkunnskap 

 

Sett i lys av kommunens mål, 

struktur, kultur => Kontekst 
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Erfaringsbasert kunnskap: 

Ny lærebok: «Hverdagsrehabilitering» (Tuntland og Ness, 2014)  

Fersk KS rapport fra Fürst og Høverstad ( 2014): 

«Hverdagsrehabilitering i norske kommuner» 

Lerdal og Fagermoen (2011): Læring og mestring – et 

helsefremmende perspektiv i praksis og forskning 

Testskjema og intervju 

Kommunens kvalitetssystem 

Medstudenters erfaringer via gruppearbeid 

Egen erfaring og kunnskap fra studier og arbeidsliv 

Lovfestet (Helse – og omsorgstjeneste loven og pasient og 

brukerrettighets loven) 
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Forskningsbasert kunnskap: 

 

PICO søk i ulike databaser: Helsebiblioteket 

Få treff innenfor somatikken, mer psykisk helse – ROP 

Overførbar kunnskap fra forskning innenfor psykisk helse 

Studie i 2012 Marit By Rise gjort på DPS:  

- Helsepersonell, spesielt ledelse  usikre ift brukerinvolvering 

- Forklarer få systemer omkring temaet 

- Velvilje og positiv innstilling i etterkant 

- Oppleves bidragsytende 
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Brukerkunnskap: 

• Intervju av brukere 

• Spørreskjema 

• Erfaringer fra LMS 

• Individuelle møter 

• Gruppesamlinger 
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Trinn 2: Planlegge 

Kartlegge nåværende praksis:  

Testskjemaet «..Og bedre skal det bli!» 

Intervju av lederne 

Idedugnad med hjemmetrenere 

Samtale med samarbeidende tjenester, som Tildelingsenheten, 

korttidsavdelingen og øvrig fysio/ergo tjeneste 

 

Vi måtte også undersøke hva brukerne mener: 

- Opplever de at de blir involvert? 

- Hvordan synes de at involveringen skal foregå? 

- Hva mener de om hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode? 
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Videre i trinn 2: Planlegge 

• Fokusgruppeintervju 

• Eldrerådsleder og leder for råd for funksjonshemmede + 2 

representanter 

• 3 brukere med hverdagsrehabiliteringserfaring 

• Spørreundersøkelse 

 

• Tilbakemeldinger: 

• Opplevelse av egen-nytte 

• Reell brukermedvirkning – ikke høringsinstans 

• Tilpasset informasjon 

• Pårørende må involveres 

• Erfaringskonsulent 
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Brukerkunnskap i praksis: 
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Videre i trinn 2: Planlegge 

• Sette S.M.A.R.T.E mål (Kunnskapssenteret.no) 

 

• Våre mål: 

1. Sikre brukermedvirkning i forbedringsarbeidet 

2. Invitere brukere i styringsgruppe og ressursgruppe 

3. Erfaringskonsulent 

4. Nytt fokusgruppeintervju 

5. Ny spørreundersøkelse 

6. Nytt intervju og testskjema på lederne 
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Videre i trinn 2: Planlegge 

• Velge måleverktøy og planlegge forbedret praksis 

• GANTT diagram 

 

• Finne forbedringstiltak 

Målsettingen = tiltakene 
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GANTT diagram: 
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Trinn 3: Utføre 

1. Iverksette praksis: 

• Invitert brukere i styring og arbeidsgruppa 

• Nytt fokusgruppeintervju 27. mars 

• Ny spørreundersøkelse 27. mars 

• Nytt intervju og testskjema 10. april 
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Trinn 4: Kontrollere 

1. Måle og analysere data i forhold til mål: 

• Sammenligne målinger fra før trinn 1 og trinn 3 
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Trinn 5: Standardisere og følge opp 

1. Standardisere ny praksis 

2. Sikre videreføring 

3. Spre forbedringene 

 

Målet: 

Lage et kvalitetsdokument i kvalitetssystemet 

Fremføre prosessen på ledersamling 

Fremføre kunnskapen om forbedringsarbeid til øvrige tjenester via 

internundervisning 

Utarbeide gode rutiner for samarbeid med brukerrepresentantene i 

fremtiden 
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Takk for meg!! 

 

 

 

Line Helgerud Skarstad, spesialsykepleier i Innsatsteamet i Gran 

kommune 

Mobil:   455 06 743 

Kontor: 61 33 85 98 

Mail adresse: Line.Helgerud@gran.kommune.no 
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