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Bakgrunn
• Bakgrunnen for oppdraget er at sentrale myndigheter ønsker å 

styrke en habiliterings- og rehabiliteringsforskning som er mer 
i tråd med ny rehabiliteringspolitikk, slik den er formulert i 
St.meld nr.21 (1998-99) ” Ansvar og meistring. Mot ein 
heilskapleg rehabiliteringspolitikk”. Myndighetene anser at 
dagens forskning innenfor habiliterings- og rehabiliteringsfeltet 
er for spredt og lite koordinert, preget av enkeltfag med for lite 
fokus på hele prosessen og at miljøene er for små.  
Forskergruppen ble gitt frist til 1. november 2006 til å levere 
sin rapport

• Nedsatt en bredt sammensatt gruppe  (Brukere, KS, 
Helseforetak, Høgskoler og forskningsinstitutt (AFI, Fafo, Sintef)





Visjon

• Bygge en sterk kompetanseplattform i 
habililitering og
rehabiliteringstjenesteforskning som bidrar til
forskning av høy kvalitet på tvers av ulike
tjenestenivåer og samfunnsområder og
inkluderer brukerperspektivet. 



Hva er rehabiliteringstjenesteforskning 
og hvorfor trenger vi det?

• Rehabilitering er definert som tidsavgrensede, 
planlagte prosesser med klare mål og 
virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om 
å gi nødvendig bistand til brukerens egen 
innsats for å oppnå best mulig funksjons- og 
mestringsevne, selvstendighet og deltakelse 
sosialt og i samfunnet” (Stortingsmelding 21, 
1998-99)



• United Nations Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities- definerer
rehabilitering som tiltakene som bidrar “to 
enable persons with disabilities to attain and 
maintain maximum independence, full 
physical, mental, social and vocational ability, 
and full inclusion and participation in all 
aspects of life” (article 26, § 1).



Hva med tjeneste aspektet?

• Helsetjenesteforskning er et flerfaglig 
vitenskapelig felt hvor man studerer hvordan 
sosiale faktorer, finansieringssystemer, 
organisatoriske strukturer og prosesser, 
helseteknologi og personellatferd påvirker tilgang 
til helse- og omsorgstjenester, kvaliteten og 
kostnadene ved helse- og omsorgstjenester, og 
endelig – helse og velvære 

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG), 2012 



Hensikt med 
rehabiliteringstjenesteforskning

• Evaluering av tjenestene i relasjon til struktur,
prosess og utkomme

Problem-f eks 
hjerneslag

Struktur Prosess Utkomme

Slagenhet

Tverrfaglige 
vurderinger

Dødelighet
Andel
selvhjulpne

Donobedian 1980



Nivå

• Macro; samfunnsperspektiv

• Meso; 
sykehus/NAV/kommune/diagnosegrupper

• Micro; hvilke tilbud  og strategier  bør 
benyttes for den enkelte



Gutenbrunner UEMS 2016



• Klinisk forskning har lett for å fokusere på 
utkomme!

• Tjenesteforskningen har som  hovedmål å se 
på organisering og prosesser i relasjon til 
utkomme

• Nødvendig for effektevaluering av 
tjenestetilbud!



Hovedutfordring ved evaluering av 
rehabiliteringstjenester

• Design og metoder må tilpasses  både den 
organisering, de prosesser og  de relevante 
utkomme som ønskes evaluert!



Hovedutfordring i 
rehabiliteringstjenesteforskning

• Grundig kartlegging må vanligvis gjøres før en 
tjeneste  som skal evalueres settes ut i livet

• Utprøving av metoder og verktøy er vanligvis 
nødvendig slik at man er sikker på å fange opp 
prosessene

• TID!



Hovedutfordringer i 
rehabiliteringstjenesteforskning

• Det ideelle design for evaluering kan  være 
vanskelig å gjennomføre

• Samarbeid mellom organisering av nye 
tjenestetilbud og evaluering av dem er 
vesentlig

• Kostnadsvurderinger er krevende



Noen eksempler fra CHARM



Forbedring av tjenestene til personer 
med Huntingtons chorea

• Kartlegging av  personene og tjenestene  som 
gis

• Kartlegging av udekkede behov

• Randomisert studie med opplæring av 
Helsepersonell



Hvorfor denne studien?

• En beskrivelse fra klinisk erfaring tilsa  
utfordringer i tjenestetilbudet til denne 
pasientgruppe



Hvorfor en systematisk kartlegging 
først?

• Huntington representerer en tilstand med 
flere faser og ulike behov



Hvem var med?
• 86 personer med diagnose Huntington 

sykdom som bor i Sør-øst Norge
• 35 var i tidlig fase 
• 19 i midt fase
• 32 i sen fase

• gjennomsnittlig sykdomsvarighet var 7 år.
• Men de fleste deltagere hadde vært syk i 

6 år

van Walsem MR, Howe EI, Iversen K, Frich JC, Andelic N (2015) Unmet needs for healthcare and social 
support services in patients with Huntington's disease: a cross-sectional population-based study. 
Orphanet J Rare Dis 10:124. doi:10.1186/s13023-015-0324-8



Hva målte vi?

1. Om personer med Huntington sykdom har udekkede 
behov for helsetjenester

2. På hvilke områder udekkede behov er mest uttalt

3. Hvordan nivå og forekomst av udekkede behov er 
fordelt over  de ulike sykdomsfaser

4. Hva som har størst betydning for å ha udekkede behov
for helsetjenester

5. I hvilken grad nivå av udekkede behov bidrar til selv 
opplevd helserelatert livskvalitet?



Hvordan målte vi udekkede behov for helsetjenester?

• Vurdering og registrering av 
behov for helsetjenester 
(behov)

• Registrering av mottatte 
helsetjenester (bruk)

• Behov – bruk = udekkede 
behov uttrykt i et tall

Nivå av udekkede behov for 
helsetjeneste ble beregnet for 
6 ulike typer helsetjenester: 
1) helseomsorg, 

2) personlig omsorg, 

3) rehabilitering (i primær 
helsetjeneste), 

4) sosial og familie støtte, 

5) hjelpemidler, 

6) bosituasjon

Høyre tall uttrykker mer udekkede behov (indikerer et høyre nivå)



1. hovedfunn

De fleste personer med Huntington sykdom 
(92%) har udekkede behov for helsetjenester 

på en eller flere typer helsetjenester. 



2. Hovedfunn

• De høyeste nivåer av udekkede 
behov ble funnet på: rehabilitering
og sosial og familie støtte

• Forekomst av udekkede behov er 
også høyest på rehabilitering (74%) 
og sosial og familie støtte (66%)



3. hovedfunn

• Samlet nivå av udekkede 
behov for helsetjenester var 
høyest i midtfasen av 
sykdommen 

• De fleste pasienter med 
udekkede behov på én eller 
flere typer helsetjenester 
var i midt fase (95%) av 
sykdommen



4. hovedfunn

• Sykdomsfase er av 
størst betydning for 
samlet nivå av 
udekkede behov for 
helsetjenester
 Å være i midt fase av 

HS øker sjansen 3.5 
ganger

 Å være i sen fase av 
sykdommen øker 
sjansen med 1.4 
ganger

• I tillegg er det av 
betydning om 
informasjon blir 
innhentet fra pasient 
alene eller pasient 
med en informant 
 Informasjon fra kun 

pasient minsker 
sjansen for å ha et høyt 
nivå av udekkede 
behov



Evaluering av 
hjerneskadebehandlingskjeden



Evaluering av 
hjerneskadebehandlingskjeden

• Randomisering ikke mulig

• Vi valgte «ledig sengs prinsipp»





Gruppe A

N=35

Gruppe B

N=39

Alder (år) Gj.sn (SD) 29.4 (11.6) 32.9 (12.5)

Kjønn (menn) 77.1 % 74.4 %

GCS Gj.sn (SD) 5.3 (1.9) 4.9 (3.0)

AIS hode* Gj.sn (SD) 4.7 (0.5) 4.6 (0.6)

Tilleggskader 48.6 % 46.2 %

Gruppene er ikke randomisert men synes å være, alders, kjønns og 

skadeomfang-messig like









Erfaringer fra CHARM

• Vær nøye med å hente frem eksisterende 
kunnskap

• Vurder om  kunnskap er gyldig mellom 
land/kulturer/tjenestesystemer og nivåer; 
diagnosegrupper og faser av tilstanden

• Utfordringer i samarbeid mellom forskning og 
tjenesteleverandørene 

• Samarbeid med beslutningstakere kan 
forbedres





Konklusjon

• Effektevaluering av rehabiliteringstjenestene 
kan gi store gevinster

• Forskningsbasert metodikk tilpasset 
evaluering av  struktur, prosess og utkomme  i 
av tjenestene  nødvendig 

• Krever tett samarbeid mellom  
beslutningstakere, kliniske miljø og 
forskningsmiljø


