
 

FLORA  
KOMMUNE 

 
 

Innkalling 
til 

Helse- og sosialutvalet 
 
Møtedato: 20.05.2014 
Møtestad: Flora Samfunnshus 
Møtetid: 08.30  Fellesorienteringar:   

• Revidert nasjonalbudsjett 
• TIBIR (Tidleg innsats for barn i risiko) 

        09.30 – 11.30  Gruppemøter 
        11.30 – 12.30  Lunsj 
        12.30 –   Hovudutvalsmøte  

 
 
 
Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er,  
tlf. 57 75 60 00, slik at varamedlem kan bli innkalla.  
 
Varamedlemar møter etter nærare innkalling. 
 
 
 
Flora kommune 
 
Arlene Oddbjørg Vågene  

leiar  
 Arne Schei 

 sekretær 
       
 

 

  



Sakliste 
Saknr. Tittel 
  
017/14 Godkjenning av møtebok 

018/14 Refererte skriv og meldingar 

 Ambulerande skjenkeløyve 05.07.2014 

 Ambulerande skjenkeløyve 04.04.14 

 Einskildløyve 16.04.14 

 Einskildløyve 17.04.14 

 Søknad om einskildløyve 24.04.14 

 Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstenester 

 Årsmelding for 2013 

 Årsmelding 2013 - takk for stønad 

019/14 Flora kommune som TIBIR (Tidleg innsats for barn i risiko) kommune 

020/14 Løyve for skjenking og servering 2012-2016 

021/14 Orientering om teneste helse 

 
 
ORIENTERINGSSAKER: 

• Gustav Johan Nydal: Florø sjukehus 
• Steinar Furnes: Docen 

 



 

FLORA  
KOMMUNE 

 

Saksframlegg 
 
Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Ester Frøyen MØTE - nummer 

 
14/16 

   
 
Saksnr Utvalg Type Dato 
017/14 

 

Helse- og sosialutvalet PS 20.05.2014 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
 
 
Framlegg til vedtak: 
Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre. 

 
 
 
Saksopplysningar: 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll - Helse- og sosialutvalet - 25.03.2014 
 
 
 
 
 
 



 

FLORA  
KOMMUNE 

 
 

Møteprotokoll  
for 

Helse- og sosialutvalet 
 
Møtedato: 25.03.2014 
Møtestad: Flora Samfunnshus 
Møtetid: 12:30 – 15.41 
 
      
 
 
Desse møtte Parti 
Bendixen, Hildur AP 
Refsnes, Petter Karl AP 
Djuvik, Frank Willy FRP 
Bortne, Rune Magnar H 
Vågene, Arlene Oddbjørg H 
Nydal, Gustav Johan KRF 
Halvorsen, Halvor V 
 
 
Forfall meldt fra følgjande medlemmer Parti 
Faye, Maria Hovland (ikkje meldt) AP 
Anita Solheim Steinset H 
Råd for funksjonshemma, Ungdomens bystyre. 
 
Følgjande varamedlemmer møtte Parti 
Husebø, Odd Sigfred H 
 
 
Møteleiar: Vågene, Arlene Oddbjørg 
Merknad til innk.: Ok. Merknad frå leiar i eldrerådet som ikkje hadde fått innkalling. 
Godkj. saklista: Ok. 
Frå adm. møtte: Kommunalsjef Norunn Stavø, møtesekretær Arne Schei, avdelingsleiarar 

Rachel Nygård, Venke Olafsson, NAV-leiar Unni Furnes, tenesteleiar Vidar 
Vårdal, pleie og omsorgssjef Robert Kalsvik, fagleiar omsorg Anita 
Solvang, tenesteleiar tiltaksteam Anne Merete Ødven, controller Berit 
Seljeseth Osa, tenesteleiar helse Anita Norstrand, informasjonsleiar Møyfrid 
Ellingsund. 
Schei, Arne 

Utlevert i møtet:  
Orientering:  
Sp.mål/interpell.:  
Synfaring: Florø sjukehus fram til ca. kl. 12.50. 
Ymse:  
 
 
 
  



Sakliste 
 
Saksnr Tittel 
  

006/14 Godkjenning av møtebok 

007/14 Refererte skriv og meldingar 

008/14 Orientering til HSU om NAV -  organisering og oppgåver. 

009/14 Rapport frå tenestane til HSU 

010/14 Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorga region Vest og Flora kommune 

011/14 orientering til hsu om bruk av 3-sengs rom på furuhaugane omsorgssenter 

012/14 Skulehelsetenesta i Flora kommune - omfang og organisering 

013/14 Søknad til Fylkesmannen om midlar til barnevern 

014/14 Reservasjon av fastlegar i kommunal helse-og omsorgsteneste 

015/14 Rema 1000 Evja - Salsløyve 

016/14 Alkoholspørsmål, alkohollov, forskrift m.v. 2014 

 
• Orientering om framdrift for Docen II. v/ Vidar Vårdal 
• Orientering om framdrift for dei ulike alternativa for å auke talet på tilrettelagte  bustader til 

eldre som mottek omsorgsteneste. v/ pleie og omsorgssjef Robert Kalsvik.  
• NAV presenterer tenesta. v/ Tenesteleiar og begge avdelingsleiarane. 
• Orientering om samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorga og Flora kommune. 
• Utgreiing om FK bryt lova når vi har pasientar på 3-sengs rom.  
 
 
 
 
 
 
  



006/14: Godkjenning av møtebok 
 
Framlegg til vedtak: 
Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre. 

 
 
 
Behandling: 
Samrøystes vedteke. 

 

Vedtak: 
Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre. 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
007/14: Refererte skriv og meldingar 
 
Framlegg til vedtak: 
Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. 
 
 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
008/14: Orientering til HSU om NAV -  organisering og oppgåver. 
 
Framlegg til vedtak: 
Orienteringa vert tatt til vitande 

 

 

 
 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Orienteringa vert tatt til vitande 



 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
009/14: Rapport frå tenestane til HSU 
 
Framlegg til vedtak: 
Orienteringa vert tatt til vitande. 

 

 
Framlegg frå Halvor Halvorsen, V: HSU rapporten skal opp til revisjon og evaluering i neste møte.  

 

 

 

 
 
Behandling: 
Framlegget til Halvorsen vart trekt etter at Nydal føreslo nytt punkt: 

Økonomital med til neste møte i utvalet. 

 

 

 

Vedtak: 
Orienteringa vert tatt til vitande, og økonomital er med i rapporten til neste møte i utvalet. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
010/14: Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorga region Vest og Flora kommune 
 
Framlegg til vedtak: 
HSU tek orienteringa til vitande. 

 

 
 
Behandling: 
Samrøystes vedteke. 

 



Vedtak: 
HSU tek orienteringa til vitande. 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
011/14: orientering til hsu om bruk av 3-sengs rom på furuhaugane omsorgssenter 
 
Framlegg til vedtak: 
HSU tek orienteringa til vitande. 

 

 
 
Behandling: 
Samrøystes vedteke. 

 

Vedtak: 
HSU tek orienteringa til vitande. 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
012/14: Skulehelsetenesta i Flora kommune - omfang og organisering 
 
Framlegg til vedtak: 
Orienteringa vert tatt til vitande. 

 
 
Behandling: 
Framlegg om tillegg frå repr. Nydal: Saka går vidare til bystyret. 

Samrøystes vedteke med tillegg. 

 

Vedtak: 
Orienteringa vert tatt til vitande og saka går vidare til bystyret. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
013/14: Søknad til Fylkesmannen om midlar til barnevern 
 
Framlegg til vedtak: 



Flora kommune søker Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om midlar til styrking av det kommunale 
barnevernet i samsvar med vedlagte søknad. Søknadsramma er på kr. 659 150,-  

 

 

 
 
Behandling: 
Framlegg om tillegg til rådmannen sitt framlegg frå repr. Nydal: Ved avslag på søknaden kjem ein 
tilbake til politikarane med eit framlegg til løysing av den vanskelege situasjonen innan barnevern. 

 

 

 

Vedtak: 
Flora kommune søker Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om midlar til styrking av det kommunale 
barnevernet i samsvar med vedlagte søknad. Søknadsramma er på kr. 659 150,-  

Ved avslag på søknaden kjem ein tilbake til politikarane med eit framlegg til løysing av den 
vanskelege situasjonen innan barnevern. 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
014/14: Reservasjon av fastlegar i kommunal helse-og omsorgsteneste 
 
Framlegg til vedtak: 
Alternativ:  

1. Flora kommune ynskjer ikkje at  kommunens fastleger skal kunne reservere seg mot å 
tilvise kvinner til abort. Kommunen ser det som viktig å ivareta kvinnas rett til abort, og 
kan ikkje sjå at fastlegens personlege oppfatning skal kunne stå i vegen for eit likeverdig 
og føreutsigbart tilbod hos pasientens fastlege. Kommunen har plikt til å yte naudsynt 
helsehjelp, og i små kommunar som Flora vil ein reservasjonsrett kunne føre til uønskt 
belastning for kvinner som treng legehjelp i ein vanskeleg situasjon.  Dersom fastlegen 
skal kunne reservere seg mot å tilvise til abort vil dette vanskeleg gjere kommunen sitt 
ansvar for å sørgje for at alle får det helsetilbodet dei har krav på.  

 

2. Flora kommune meiner at fastlegen sjølv, utifrå samvitsårsaker, må kunne reservere seg 
mot å tilvise kvinner til abort. Slik ordninga for reservasjonsmoglegheit for fastleger er 
foreslått i høyringsnotatet, er pasientane godt ivaretatt slik at ulempene er avgrensa. 
Legane vil ikkje få rett til å reservere seg mot å tilvise til abort, men ein muligheit til å 



inngå avtale med kommunen om reservasjonsrett,  dersom omsynet til pasienten kan 
ivaretakast på ein god måte av ein annan fastlege.   

 

 

 
 
Behandling: 
Alternativ 2 i framlegget frå rådmannen vart vedteke med 6 mot 2 røyster. 

 

Vedtak: 
2. Flora kommune meiner at fastlegen sjølv, utifrå samvitsårsaker, må kunne reservere seg mot 

å tilvise kvinner til abort. Slik ordninga for reservasjonsmoglegheit for fastleger er foreslått i 
høyringsnotatet, er pasientane godt ivaretatt slik at ulempene er avgrensa. Legane vil ikkje få 
rett til å reservere seg mot å tilvise til abort, men ein muligheit til å inngå avtale med 
kommunen om reservasjonsrett,  dersom omsynet til pasienten kan ivaretakast på ein god 
måte av ein annan fastlege.   

 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
015/14: Rema 1000 Evja - Salsløyve 
 
Framlegg til vedtak: 
 

I medhald av Lov om omsetning av alkoholhaldig drikk m.v. (Alkohollova) får Oda Helgås A.S ved 
Oda Helgås løyve for sal og utlevering av alkoholhaldig drikk med inntil 4,7 

volumprosent alkohol i daglegvareforretning Rema 1000 Evja. 

Plasseringa av alkoholhaldig drikk er godkjent i samsvar med framlagd skisse for 

dette, jfr. bystyrevedtak 041/12, punkt 8. 

 

Godkjent styrar:                               Oda Helgås, f. dato: 15.11.1965 

Godkjent avløysar:                               Ole Johan Rønnekleiv, f.dato: 16.06.1952 

Opningstider:                                         Måndag – fredag: 08.00 – 23.00 



                                                  Laurdag: 08.00 – 21.00 

 

Tidsrom for sal og utlevering av alkoholhaldig drikk, jfr bystyrevedtak 041/12: 

Sal og utlevering av alkoholhaldig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol skal kunne skje frå kl. 
08.00 til kl. 20.00 på kvardagar. På dagar før søndagar og helgedagar skal sal og utlevering opphøyre 
kl. 18.00, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. 1. og 17. mai er her ikkje å rekne som helgedagar. 

 

Dette løyvet gjeld i lengste tid fram til 30. juni 2016. 

 

· Løyvet er gjeve i samsvar med dei retningsliner som vart fastsett i prinsippsak for sal og 
utlevering av alkohol, handsama i Flora bystyre i sak 041/12. Løyvehavar pliktar å gjere seg 
kjent med og rette seg etter vedtak i denne saka. 

· Ved overdraging av verksemda, endring av aksjekapital eller konkurs pliktar løyvehavar å gje 
melding om dette til Flora kommune. 

· Ved skifte av styrar eller avløysar pliktar verksemda å gje melding om dette, og syte for at ny 
styrar/avløysar på førehand har gjennomført kunnskapsprøva etter alkohollova, og at attestar om 
vandel og skatt vert lagt fram. 

· Verksemda skal for fastsetting av årleg løyvegebyr legge fram eige revidert/dokumentert 
rekneskap for omsetninga. Manglande innlevering kan føre til inndraging av løyve.  

· Dette vedtaket kan i medhald av §1-16 i alkohollova påklagast til fylkesmannen. Fylkesmannen 
kan prøve om vedtaket er innhaldsmessig lovleg, er gjort av rette organ og om det er blitt til på 
lovleg vis. 

 

 
 
Behandling: 
Samrøystes vedteke. 

 

Vedtak: 
 

I medhald av Lov om omsetning av alkoholhaldig drikk m.v. (Alkohollova) får Oda Helgås A.S ved 
Oda Helgås løyve for sal og utlevering av alkoholhaldig drikk med inntil 4,7 

volumprosent alkohol i daglegvareforretning Rema 1000 Evja. 

Plasseringa av alkoholhaldig drikk er godkjent i samsvar med framlagd skisse for 

dette, jfr. bystyrevedtak 041/12, punkt 8. 



 

Godkjent styrar:                               Oda Helgås, f. dato: 15.11.1965 

Godkjent avløysar:                               Ole Johan Rønnekleiv, f.dato: 16.06.1952 

Opningstider:                                         Måndag – fredag: 08.00 – 23.00 

                                                  Laurdag: 08.00 – 21.00 

 

Tidsrom for sal og utlevering av alkoholhaldig drikk, jfr bystyrevedtak 041/12: 

Sal og utlevering av alkoholhaldig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol skal kunne skje frå kl. 
08.00 til kl. 20.00 på kvardagar. På dagar før søndagar og helgedagar skal sal og utlevering opphøyre 
kl. 18.00, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. 1. og 17. mai er her ikkje å rekne som helgedagar. 

 

Dette løyvet gjeld i lengste tid fram til 30. juni 2016. 

 

· Løyvet er gjeve i samsvar med dei retningsliner som vart fastsett i prinsippsak for sal og 
utlevering av alkohol, handsama i Flora bystyre i sak 041/12. Løyvehavar pliktar å gjere seg 
kjent med og rette seg etter vedtak i denne saka. 

· Ved overdraging av verksemda, endring av aksjekapital eller konkurs pliktar løyvehavar å gje 
melding om dette til Flora kommune. 

· Ved skifte av styrar eller avløysar pliktar verksemda å gje melding om dette, og syte for at ny 
styrar/avløysar på førehand har gjennomført kunnskapsprøva etter alkohollova, og at attestar om 
vandel og skatt vert lagt fram. 

· Verksemda skal for fastsetting av årleg løyvegebyr legge fram eige revidert/dokumentert 
rekneskap for omsetninga. Manglande innlevering kan føre til inndraging av løyve.  

· Dette vedtaket kan i medhald av §1-16 i alkohollova påklagast til fylkesmannen. Fylkesmannen 
kan prøve om vedtaket er innhaldsmessig lovleg, er gjort av rette organ og om det er blitt til på 
lovleg vis. 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
016/14: Alkoholspørsmål, alkohollov, forskrift m.v. 2014 
 
Framlegg til vedtak: 
Rådmannen legg fram to alternative høyringssvar. 

 

Alternativ 1: 



Flora kommune har ingen merknadar til lovendring om opningstider for Vinmonopolet, eller til 
lovendring om sal på valdagar. 

Flora kommune stettar endringsforslaget om tidspunkt for utlevering av alkoholhaldige varer bestilt 
via nett eller telefon, og meiner utlevering kan skje alle dagar bortsett frå søn- og helligdagar, 1. og 17. 
mai, slik forslaget lyder. 

 

Alternativ 2: 

Flora kommune har ingen merknadar til lovendring om opningstider for Vinmonopolet, eller til 
lovendring om sal på valdagar. 

Flora kommune stettar endringsforslaget om tidspunkt for utlevering av alkoholhaldige varer bestilt 
via nett eller telefon, men meiner av alkoholpolitiske grunnar at tidspunkt for utlevering av desse 
varene må samsvare med tidspunkt for sal og utlevering i daglegvarebutikk.  

 

Skriv inn framlegg her 

 
 
Behandling: 
Alternativ 1 i rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. 

 

Vedtak: 
Alternativ 1: 

Flora kommune har ingen merknadar til lovendring om opningstider for Vinmonopolet, eller til 
lovendring om sal på valdagar. 

Flora kommune stettar endringsforslaget om tidspunkt for utlevering av alkoholhaldige varer bestilt 
via nett eller telefon, og meiner utlevering kan skje alle dagar bortsett frå søn- og helligdagar, 1. og 17. 
mai, slik forslaget lyder. 

 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

FLORA  
KOMMUNE 

 

Saksframlegg 
 
Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Arne Schei MØTE - nummer 

 
14/16 

   
 
Saksnr Utvalg Type Dato 
018/14 

 

Helse- og sosialutvalet PS 20.05.2014 
 
Refererte skriv og meldingar 
 
 
 
Underliggande saker: 
Saksnummer Tittel 
 Ambulerande skjenkeløyve 05.07.2014 
 Ambulerande skjenkeløyve 04.04.14 
 Einskildløyve 16.04.14 
 Einskildløyve 17.04.14 
 Søknad om einskildløyve 24.04.14 
 Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstenester 
 Årsmelding for 2013 
 Årsmelding 2013 - takk for stønad 
 
 
Framlegg til vedtak: 
Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. 
 
 
Saksopplysningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FLORA 
KOMMUNE 

 
  INFORMASJON OG SERVICE 

  
Even Søreide 
Fredensborgveien 21a 
0177 OSLO  
 
 
 
 
Vår ref. Dykkar ref. Dato: 
14/117-6/K2 - U63/IRLØ Ref.:1004548- Skjemanr.:177 01.04.2014 

 
 
Ambulerande skjenkeløyve 05.07.2014 
 
Jfr. søknaden Dykkar, datert 07.02.14 der De søkjer om å nytte vårt ambulerande 
skjenkeløyve for skjenking av alkoholhaldig drikk (alle sortar) til slutta lag i høve:: 
 

• Arrangement  Bryllaup 05.07.14 
• Lokale:  Flora Alderssenter 
• Skjenketid: Frå kl 16.00 til kl. 02.00 
• Opningstid: Seinast til 03.00 

 
Med heimel i ”Møte- og delegasjonsreglementet” for Flora kommune og vedtak i Flora bystyre 
23.04.12 sak 040/2012 får De med dette leige vårt ambulerande skjenkeløyve til ovannemnde slutta 
arrangement. Med slutta lag /selskap meinast at alle gjestane skal vere førehandsinviterte skriftleg, 
og at berre inviterte gjestar har tilgang til arrangementet, slik at namneliste ved kontroll ligg føre. 
 
All konsumering av alkohol skal vere avslutta seinast ½ time etter skjenketids slutt. 
Det godkjende område skal forut for opning vere sikra med sone for skjenking, samt vere sikra med 
forsvarleg inngangsparti og med tilstrekkeleg vakthald. 
Det skal ikkje vere høve til å ta med seg utskjenka alkoholhaldig drikk utanfor det godkjende 
skjenkeareal. 
Ein kan heller ikkje ha med seg medbrakt alkoholhaldig drikk inn på det godkjende skjenkeareal. 
Skjenkestyrar har ansvaret for å syte for at unge under 18 år ikkje vert skjenka alkoholhaldig drikk 
med inntil 22 volumprosent alkohol. 
Skjenkestyrar har også ansvaret for at alkoholhaldig drikk heller ikkje vert gjeve/kjøpt av andre 
gjester til unge under 18 år. 
Personar under 20 år har ikkje lov til å skjenke/servere alkoholhaldig drikk. 
 
I medhald av § 6 i Lov om vern mot tobakkskader er det ikkje lov til å røykje inne. 
 

• Robert Søreide vert godkjend som skjenkestyrar 
•  

Skjenkestyrar  skal ikkje drikke alkoholhaldig drikk under arrangementet. 
Jfr. § 1-7 c, 4-3, 4-5 og 4-7 i alkohollova. 
 
 
 
 
 

 
Postadr.: Besøksadr: Telefon / faks: Bankgiro: E post: 
Markegata 51 
6900  FLORØ 

Markegata 51 57756000 / 
57756001 

3775 07 09002 postmottak@flora.kommune.no 
Org.nr:  935 473 578  MVA 

 

mailto:postmottak@flora.kommune.no


 
 
Skjenkegebyr på kr. 280,-.  Faktura vert utsendt i ettertid frå Økonomiavdelinga til Flora kommune 
 
 
 
Lukke til med dagen. 
 
 
 
 
 
 
 
Med helsing 
 
 
 
 
Møyfrid K. H. Ellingsund 
Informasjonsleiar     
 
 
 

Irene Løken,  
Sakshandsama 

 
 
 
 
 
 
1.  
 
 

  
 
 
Kopi til:    
Nordenfjeldske Kontroll    
Politiet i Sogn og Fjordane    
Ref. Helse- og sosialutvalet 
 

Vår ref.:2014000117-6/14/117//525   Side 2 av 2 
 

   



 

FLORA 
KOMMUNE 

 
  INFORMASJON OG SERVICE 

  
Janka Nedreberg 
Sollund 8 
6900 FLORØ  
 
 
 
 
Vår ref. Dykkar ref. Dato: 
14/117-8/K2 - U63/IRLØ Ref.:1004669- Skjemanr.:177 01.04.2014 

 
 
Ambulerande skjenkeløyve 04.04.14 
 
Jfr. søknaden Dykkar, datert 01.04.14 der De søkjer om å nytte vårt ambulerande 
skjenkeløyve for skjenking av alkoholhaldig drikk (alle sortar) til slutta lag i høve:: 
 

• Arrangement  Kundekveld med Annbjørg Lien 
• Lokale:  Sparebanken Vest sine lokale, Strandgata 17 
• Skjenketid: Frå kl.18.00 til kl. 20.00 

 
Med heimel i ”Møte- og delegasjonsreglementet” for Flora kommune og vedtak i Flora bystyre 
23.04.12 sak 040/2012 får De med dette leige vårt ambulerande skjenkeløyve til ovannemnde slutta 
arrangement. Med slutta lag /selskap meinast at alle gjestane skal vere førehandsinviterte skriftleg, 
og at berre inviterte gjestar har tilgang til arrangementet, slik at namneliste ved kontroll ligg føre. 
 
All konsumering av alkohol skal vere avslutta seinast ½ time etter skjenketids slutt. 
Det godkjende område skal forut for opning vere sikra med sone for skjenking, samt vere sikra med 
forsvarleg inngangsparti og med tilstrekkeleg vakthald. 
Det skal ikkje vere høve til å ta med seg utskjenka alkoholhaldig drikk utanfor det godkjende 
skjenkeareal. 
Ein kan heller ikkje ha med seg medbrakt alkoholhaldig drikk inn på det godkjende skjenkeareal. 
Skjenkestyrar har ansvaret for å syte for at unge under 18 år ikkje vert skjenka alkoholhaldig drikk 
med inntil 22 volumprosent alkohol. 
Skjenkestyrar har også ansvaret for at alkoholhaldig drikk heller ikkje vert gjeve/kjøpt av andre 
gjester til unge under 18 år. 
Personar under 20 år har ikkje lov til å skjenke/servere alkoholhaldig drikk. 
 
I medhald av § 6 i Lov om vern mot tobakkskader er det ikkje lov til å røykje inne. 
 

• Janka Nedreberg vert godkjend som skjenkestyrar, med Bjørn Erik Kringstad  som 
stadavløysar. 
 

Det skal til ei kvar tid vere to ansvarlege for skjenking under arrangementet. 
Det er viktig at desse oppheld seg på ulike plassar under arrangementet. 
Desse skal ikkje drikke alkoholhaldig drikk under arrangementet. 
Jfr. § 1-7 c, 4-3, 4-5 og 4-7 i alkohollova. 
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Skjenkegebyr på kr. 280,-.  Faktura vert utsendt i ettertid frå Økonomiavdelinga til Flora kommune 
 
 
 
 
Med helsing 
 
 
 
 
Møyfrid Ellingsund 
Informasjonsleiar 
 
 

Løken, Irene 
Sakshandsamar 

 
 
 
 
 
 
1.  
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Koriander 
Eikefjord 
6940 EIKEFJORD  
 
 
 
 
Vår ref. Dykkar ref. Dato: 
14/117-11/K2 - U63/IRLØ Ref.:1004663- Skjemanr.:177 14.04.2014 

 
 
Einskildløyve 16.04.14 
 
Jfr. søknad 26.03.14 og uttale frå Politiet i  Sogn og Fjordane får  Koriander v/Audun Jarle 
Solheoim i medhald av §§ 1-6, 3. ledd,1-7 a, 4-2, 3. og 4. ledd, siste setning og 4-4, 2. ledd, 4-3 og 
4-7 i Lov om omsetning av alkoholhaldig drikk gjeve løyve for skjenking av alkoholhaldig drikk 
under 22% på omsøkt og godkjend skjenkeareal: 
 
Skjenkestad: Allhuset  
Dato:  Onsdag  16. April 2014 
Arrangement: Pubquiz 
Skjenketid: Kl. 20.30 - 01.00.  
 
 
1. 
All konsumering av dei respektive alkoholsortar skal vere avslutta seinast ½ time etter skjenketids 
slutt. 
Ein føreset at all form for musikk og høg tale vert avslutta seinast kl 02.30, jfr. alkohollova  
4-3. 
Det godkjende område skal forut for opning vere sikra med sone for skjenking, samt vere sikra med 
forsvarleg inngangsparti og med tilstrekkeleg vakthald. 
 
Det skal ikkje vere høve til å ta med seg utskjenka alkoholhaldig drikk utanfor det godkjende 
skjenkeareal. 
Det er heller ikkje høve til å ha med seg medbrakt alkoholhaldig drikk inn på det godkjende 
skjenkeareal. 
Skjenkestyrar og vaktene har ansvaret for å syte for at unge under 18 år ikkje vert skjenka 
alkoholhaldig drikk, med inntil 22 volumprosent alkohol. Aldersgrensa for skjenking av 
alkoholhaldig drikk utover 22 volumprosent er 20 år. 
Skjenkestyrar og vaktene har også ansvaret for at alkoholhaldig drikk ikkje vert gjeve/kjøpt av 
andre gjester til unge under 18 år/20 år. 
Personar under 20 år har ikkje lov til å skjenke/servere alkoholhaldig drikk. 
Det er viktig at ordninga med alderslegitimasjon vert overhalde strengt. 
Personar som må reknast vesentleg/overstadig rusa må ikkje bli skjenka meir alkoholhaldig drikk, 
og ansvarlege for arrangementet skal syte for at personar som er til bry for andre på grunn av rus 
skal forlate arrangementet. 
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2. 
Det vert vist til Flora kommune sine politivedtekter § 4 om song, musikk, reklame m.m.: 
”Den som på eller ut mot offentleg stad vil føre fram song eller musikk, skipa til framsyning 
eller gjere bruk av høgtalar, må på førehand gje melding til politiet.” 
Jfr. også §§ 11 og 14 i politilova. Det er i medhald av § 6 i røykelova ikkje lov til å røyke inne. 
 
 
3. 

• Audun Jarle Solheim vert godkjend som skjenkestyrar, med  
• Ingvar Hopland som stadavløysar. 

 
Det skal til ei kvar tid vere to ansvarlege for skjenking under arrangementet. 
Det er viktig at desse oppheld seg på ulike plassar under arrangementet. 
Desse skal ikkje drikke alkoholhaldig drikk under arrangementet. 
Arrangøren har ansvaret for å syte for tilstrekkelege personar til vakthald på godkjend skjenkeareal. 
Det er viktig at vaktene får god opplæring, og har forstått rolle og funksjon som vakt. 
Jfr. § 1-7 c, 4-3 og 4-7 i alkohollova. 
 
 
4. 
Skjenkegebyret er kr. 300,-.  Jmr. Bystyresak 157/12 punkt 2. 
Faktura vert utsendt frå økonomiavdelinga. 
 
 
 
Med helsing 
 
 
 
Møyfrid K. H. Ellingsund        
Informasjonsleiar       

Irene Løken 
Sakshandsamar 
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Heimhug ungdomslag 
Norddalsfjord 
6900 FLORØ  
 
 
 
 
Vår ref. Dykkar ref. Dato: 
14/117-12/K2 - U63/IRLØ Ref.:1004672- Skjemanr.:177 14.04.2014 

 
 
Einskildløyve 17.04.14 
 
Jfr. søknad datert 02.04.14 og uttale frå Politiet i  Sogn og Fjordane får  Heimhug ungdomslag 
v/Elise Midtbø i medhald av §§ 1-6, 3. ledd,1-7 a, 4-2, 3. og 4. ledd, siste setning og 4-4, 2. ledd, 4-
3 og 4-7 i Lov om omsetning av alkoholhaldig drikk gjeve løyve for skjenking av alkoholhaldig 
drikk under 22%, på omsøkt og godkjend skjenkeareal: 
 
Skjenkestad: Solheim skule 
Dato:  Torsdag  17. april 2014 
Arrangement: Påskedans 
Skjenketid: Kl. 22.00 - 02.00. Seinaste opningstid kl. 03.00. 
 
 
1. 
All konsumering av dei respektive alkoholsortar skal vere avslutta seinast ½ time etter skjenketids 
slutt. 
Ein føreset at all form for musikk og høg tale vert avslutta seinast kl 02.30, jfr. alkohollova  
4-3. 
Det godkjende område skal forut for opning vere sikra med sone for skjenking, samt vere sikra med 
forsvarleg inngangsparti og med tilstrekkeleg vakthald. 
 
Det skal ikkje vere høve til å ta med seg utskjenka alkoholhaldig drikk utanfor det godkjende 
skjenkeareal. 
Det er heller ikkje høve til å ha med seg medbrakt alkoholhaldig drikk inn på det godkjende 
skjenkeareal. 
Skjenkestyrar og vaktene har ansvaret for å syte for at unge under 18 år ikkje vert skjenka 
alkoholhaldig drikk, med inntil 22 volumprosent alkohol. Aldersgrensa for skjenking av 
alkoholhaldig drikk utover 22 volumprosent er 20 år. 
Skjenkestyrar og vaktene har også ansvaret for at alkoholhaldig drikk ikkje vert gjeve/kjøpt av 
andre gjester til unge under 18 år/20 år. 
Personar under 20 år har ikkje lov til å skjenke/servere alkoholhaldig drikk. 
Det er viktig at ordninga med alderslegitimasjon vert overhalde strengt. 
Personar som må reknast vesentleg/overstadig rusa må ikkje bli skjenka meir alkoholhaldig drikk, 
og ansvarlege for arrangementet skal syte for at personar som er til bry for andre på grunn av rus 
skal forlate arrangementet. 
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2. 
Det vert vist til Flora kommune sine politivedtekter § 4 om song, musikk, reklame m.m.: 
”Den som på eller ut mot offentleg stad vil føre fram song eller musikk, skipa til framsyning 
eller gjere bruk av høgtalar, må på førehand gje melding til politiet.” 
Jfr. også §§ 11 og 14 i politilova. Det er i medhald av § 6 i røykelova ikkje lov til å røyke inne. 
 
 
3. 

• Atle Eikevik vert godkjend som skjenkestyrar, med  
• Thomas Nekkøy som stadavløysar. 

 
Det skal til ei kvar tid vere to ansvarlege for skjenking under arrangementet. 
Det er viktig at desse oppheld seg på ulike plassar under arrangementet. 
Desse skal ikkje drikke alkoholhaldig drikk under arrangementet. 
Arrangøren har ansvaret for å syte for tilstrekkelege personar til vakthald på godkjend skjenkeareal. 
Det er viktig at vaktene får god opplæring, og har forstått rolle og funksjon som vakt. 
Jfr. § 1-7 c, 4-3 og 4-7 i alkohollova. 
 
 
4. 
Skjenkegebyret er kr. 300,-.  Jmr. Bystyresak 157/12 punkt 2. 
Faktura vert utsendt frå økonomiavdelinga. 
 
 
 
 
 
 
Med helsing 
 
 
 
Møyfrid K. H. Ellingsund        
Informasjonsleiar        

Irene Løken 
Sakshandsamar 
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Kystmuseet i Sogn og Fjordane 
Brendøyvegen 
6900 FLORØ  
 
 
 
 
Vår ref. Dykkar ref. Dato: 
14/117-14/K2 - U63/IRLØ Ref.:1004689- Skjemanr.:177 23.04.2014 

 
 
Søknad om einskildløyve 24.04.14 
 
Kystmuseet v/Berit Høivik vert i medhald av §§ 1-6, 3. ledd,1-7 a, 4-2, 3. og 4. ledd, siste setning 
og 4-4, 2. ledd, 4-3 og 4-7 i Lov om omsetning av alkoholhaldig drikk gjeve løyve for skjenking av 
alkoholhaldig drikk, på omsøkt og godkjend skjenkeareal. 
 
Skjenkestad:  Kystmuseet i Sogn og Fjordane 
Dato:   Torsdag 24. april, Opning av kunstutstilling 
Skjenketid:  Kl. 19.00 – 21.00 
 
1. 
All konsumering av dei respektive alkoholsortar skal vere avslutta seinast ½ time etter skjenketids 
slutt. 
Ein føreset at all form for musikk og høg tale vert avslutta seinast kl 02.30, jfr. alkohollova § 4-3. 
Det godkjende område skal forut for opning vere sikra med sone for skjenking, samt vere sikra med 
forsvarleg inngangsparti og med tilstrekkeleg vakthald. 
Det skal ikkje vere høve til å ta med seg utskjenka alkoholhaldig drikk utanfor det godkjende 
skjenkeareal. 
Det er heller ikkje høve til å ha med seg medbrakt alkoholhaldig drikk inn på det godkjende 
skjenkeareal. 
Skjenkestyrar og vaktene har ansvaret for å syte for at unge under 18 år ikkje vert skjenka 
alkoholhaldig drikk, med inntil 22 volumprosent alkohol.  
Skjenkestyrar og vaktene har også ansvaret for at alkoholhaldig drikk ikkje vert gjeve/kjøpt av 
andre gjester til unge under 18 år. 
Personar under 18 år har ikkje lov til å skjenke/servere alkoholhaldig drikk. 
Det er viktig at ordninga med alderslegitimasjon vert overhalde strengt. 
Personar som må reknast vesentleg/overstadig rusa må ikkje bli skjenka meir alkoholhaldig drikk, 
og ansvarlege for arrangementet skal syte for at personar som er til bry for andre på grunn av rus 
skal forlate arrangementet. 
 
2. 
Det vert vist til Flora kommune sine politivedtekter § 4 om song, musikk, reklame m.m.: 
”Den som på eller ut mot offentleg stad vil føre fram song eller musikk, skipa til framsyning 
eller gjere bruk av høgtalar, må på førehand gje melding til politiet.” 
Jfr. også §§ 11 og 14 i politilova. Det er i medhald av § 6 i røykelova ikkje lov til å røyke inne. 
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3. 
• Berit Høivik vert godkjent som skjenkestyrar, (uttale frå Politiet pr. telefon 23.04.14). 

Ut i frå arrangementets storleik fritek ein krav om stadavløysar, 
 jmf. Alkoholloven § 1-7c. 

 
Det skal til ei kvar tid vere to ansvarlege for skjenking under arrangementet. 
Det er viktig at desse oppheld seg på ulike plassar under arrangementet. 
Desse skal ikkje drikke alkoholhaldig drikk under arrangementet. 
Arrangøren har ansvaret for å syte for tilstrekkelege personar til vakthald på godkjend skjenkeareal. 
Det er viktig at vaktene får god opplæring, og har forstått rolle og funksjon som vakt. 
Jfr. § 1-7 c, 4-3 og 4-7 i alkohollova. 
 
4. 
Skjenkegebyret er sett til kr. 300,-.  Jmf. Bystyresak 157/12, punkt 2 og Forskrift om endring i 
forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2. Faktura vert utsendt frå Økonomiavdlin 
 
 
 
 
 
Med helsing 
 
 
 
MøyfridK. H. Ellingsund  
Informasjonsleiar 
 
 

Irene Løken 
Sakshandsamar 

 
Kopi: 
Sogn og Fjordane politidistrikt, post.sfj@politiet.no 
Nordenfjeldske kontroll, nordfjeldske.kontroll@online.no 
Ref. helse- og sosialutvalet 
Flora kommune, økonomiavdelinga 
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FORORD 

1. januar 2012 trådte ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i kraft. Loven 
tydeliggjør kommunenes ansvar for å medvirke til og tilrettelegge for forskning innenfor 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I § 8-3 står det: «Kommunen skal medvirke til 
og tilrettelegge for forskning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten». Målet er å 
stimulere til praksisnær forskning og bidra til at tjenestene sprer og tar i bruk ny kunnskap i 
møte med framtidige utfordringer.

Denne publikasjonen er laget som en håndbok for hvordan kommunene kan 
medvirke til og tilrettelegge for forskning i helse- og omsorgssektoren. Den er utarbeidet 
av Senter for omsorgsforskning Sør og Senter for omsorgsforskning Vest på oppdrag fra 
Helse- og omsorgsdepartementet. 

Håndboken lå ute for innspill på nettsiden til sentrene for omsorgsforskning fram 
til desember 2013, og ble revidert før trykk av 1. utgave. Har du tips og kommentarer til 
innholdet, send gjerne en e-post til post@omsorgsforskning.no.

Håndbokens forfattere har vært Per Gunnar Disch og Kathrine Cappelen ved Senter 
for omsorgsforskning Sør og Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning Vest. 

Vi takker Eva Marie Tveit, Ellen-Marit Asonze, Tor Inge Romøren og Olav Dalland 
for innspill og skriftlige bidrag. Takk også til Kari Bjerke Gjærde for grafisk arbeid og 
ombrekking av håndboken.

Vi håper at håndboken vil gi nyttige råd om hvordan kommunen kan medvirke 
til og tilrettelegge for forskning for den kommunale helse- og omsorgssektoren. Sist, 
men ikke minst, håper vi at håndboken kan være til inspirasjon og skape nysgjerrighet 
for forskning på egen arbeidsplass. 

Porsgrunn/Bergen, januar 2014

Katrine Cappelen            Per Gunnar Disch         Oddvar Førland





INNHOLD

1 Innledning 9
2 Hvorfor forskning i den kommunale helse- og  
 omsorgssektoren?  11
3 Strategier  15
4 Relevante datakilder 19
5 Tilrettelegging og medvirkning til forskning 21
6 Kommunens egen forskningskompetanse  29
7 Hvem kan vi samarbeide med?  31
8 Kunnskapskilder  35
9 Hva er forskning? 37
10 Forskningsprosessens ulike trinn 39



11 Hva bør en forskningsprotokoll inneholde? 49
12 Forskningsetikk  53
13 Finansiering 57
14 Implementering og anvending av forskning i  
 praksis 63
Appendiks 67



9

1  INNLEDNING

Hvorfor bør en øke satsingen på forskning i den kommunale helse- og 
omsorgssektoren? For noen er svaret selvfølgelig: Det er for å utvikle kvaliteten på 
tjenestene og sikre at brukernes behov blir godt ivaretatt, og for å styrke framtidas 
helse- og omsorgstjenester. Men det er ikke bare det – et økt fokus på forskning og 
forskningsbasert praksis kan også være stimulerende for fag- og arbeidsmiljøet og kan 
derfor også være med på å styrke rekrutteringen til sektoren.

Mange kommuner arbeider i dag systematisk med forskning og er gode 
tilretteleggere for forskningsaktiviteter, men mange strever med å få det til. Målsettingen 
med denne håndboken er å komme med råd, både til de kommuner som er i gang, 
de som planlegger og de som ønsker å komme i gang med forskningsaktiviteter eller å 
tilrettelegge for forskning. 

Håndboken består av til sammen 14 kapitler. Kapittel 2 og 3 beskriver mål for helse- og 
omsorgspolitiske utfordringer og forskning som strategi. Kapitlene 4 til og med 7 redegjør for 
hvordan kommunen kan tilrettelegge og medvirke, og hvem det kan være aktuelt å samarbeide 
med. Deretter følger kapitlene 8 til 13 som tar for seg kunnskapskildene, forskningsprosessen, 
forskningsetikk, samt ett om hvordan forskning innenfor helse og omsorg kan finansieres. 

Det er en utfordring å formidle forskningsresultater på en slik måte at de er lett 
forståelige og kan tas i bruk. Veilederen avsluttes derfor med ett kapittel om hvordan 
kommunene kan implementere og anvende forskning i praksis.  

Målgruppen for håndboken er ledere, fagansvarlige og forskningsinteressert 
personell i den kommunale helse- og omsorgssektoren.
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2  HVORFOR FORSKNING I 
DEN KOMMUNALE HELSE- OG 

OMSORGSSEKTOREN? 

For å møte dagens og framtidas utfordringer, trenger den kommunale helse- og 
omsorgssektoren å ha kontinuerlig oppmerksomhet på forbedring og utvikling av 
tjenestene. Sentrale stortingsmeldinger og offentlige utredninger1 har sagt tydelig 
at man ønsker å prioritere og styrke forskning også i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Forskning omtales som et viktig virkemiddel for å møte nåtidige 
og framtidige utfordringer. Livsstilssykdommer, økte forventninger og flere eldre vil 
legge press på helse- og omsorgstilbudene. Teknologiutviklingen bidrar til å åpne nye 
muligheter og tilbud, og dermed også nye behov og forventninger med økte krav til 
helse- og omsorgstjenestene fra befolkningen. Forskning og kunnskapsutvikling vil kunne 
styrke kunnskapsgrunnlaget for hvordan man skal møte slike utfordringer og sikre bedre 
og effektive tjenester.

Som et resultat av kortere innleggelsestid på sykehus, kommunal egenutvikling 
og en styr t oppgaveoverføring fra staten, har kommunene fått nye og utvidede 
oppgaver. Kommunene tar seg av flere brukere og pasienter med større 
hjelpebehov enn tidligere og har flere og mer helserettede og medisinskfaglige 
oppgaver knyttet til for eksempel smertelindring, rehabilitering, habilitering og 
oppfølging og viderebehandling etter sykehusopphold. Det har også vært en økning 
av hjemmeboende og sykehjemsbeboere med mer komplekse helsetilstander. 
Andelen sykehjemsbeboere med demenssykdommer er over 80 %. Det har vært en 
sterk vekst i antallet yngre brukere av hjemmetjenester og andre tjenester. 

1. Se blant andre St. meld. 25 (2005 – 2006) Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer,
Meld. St. 16 Nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015), St.meld. nr. 30, (2008-2009) Klima for forskning,  
NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester og Forskning og 
innovasjon for bedre samhandling. Helse-og omsorgsdepartementet samhandlingsforskningsstrategi 2012-2015.
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I overkant av hver tredje mottaker av hjemmetjenester er under 67 år, og tilveksten har 
vært særlig stor blant personer under 50 år. Det har også vært vekst i brukergruppene 
med psykiske lidelser. 

Det er av avgjørende betydning å styrke kunnskapsgrunnlaget for den videre 
planleggingen og utviklingen av helse- og omsorgssektoren. Det handler om kunnskap 
både om brukerne og deres omgivelser og om tjenestene og deres rolle og funksjon i 
samfunnet. 

Endringer innenfor helse- og omsorgstjenesten de neste årene vil først og fremst 
være knyttet til:

• et økende antall yngre brukere med mange ulike og sammensatte behov. 
• et økende antall eldre med kroniske og sammensatte behov. 
• et økende antall eldre med demenssykdommer. 
• et økende antall brukere med minoritetsbakgrunn. 
• et økt behov for medisinsk oppfølging, med behov for koordinering av 

tjenester. 
• et økt behov for aktiv omsorg, habilitering og rehabilitering. 
• et økt behov for forebyggende og helsefremmende tiltak. 
• knapphet på formelle og uformelle omsorgsytere. 

Nye brukergrupper, endrede oppgaver og forventninger om forskningsbasert praksis 
krever at de ansatte må oppdatere sin kunnskap og kompetanse. Gjennom forskning 
på kommunale helse- og omsorgstjenester videreutvikles denne kunnskapen og 
kompetansen. En økt satsing på forskning og kunnskapsutvikling i den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten kan også være et viktig bidrag til å heve statusen til og å synliggjøre 
betydningen av denne samfunnssektoren.

Det drives relativt sett lite forskning rettet mot helse- og omsorgstjenestene 
sammenliknet med forskningen i spesialisthelsetjenesten, hvor forskning er en av 
fire lovpålagte hovedoppgaver. Kommunene har et lovpålagt medvirkningsansvar 
for forskning. Finansiering er en utfordring, likeledes organisering med hensyn på 
medvirkning og samarbeid. 

Et medvirkningsansvar og et tilretteleggingsansvar for forskning innebærer ikke at 
kommunene selv må drive egen forskning eller finansiere den. Medvirkningsansvaret 
kan omfatte tilgjengeliggjøring av data innhentet fra tjenestene i kommunen, eller å 
synliggjøre aktuelle problemstillinger og forskningsbehov overfor andre instanser eller 
samarbeidspartnere. Kommunen og kommunalt ansatte kan på denne måten ha et 
aktivt forhold til forskning på egne tjenester. Dette vil vi komme nærmere tilbake til i 
kapittel fem.
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For å øke forskningen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er det viktig 
å understreke at dette er et delt ansvar. Her har universitets- og høgskolesektoren 
og forskningsmiljøene også et ansvar, både når det gjelder bistand til å identifisere 
forskningsbehov, og for å bidra til finansiering eller tilrettelegging for finansiering av 
forskningsaktivitetene, samt å tilbakeføre og formidle ny kunnskap til tjenestene.
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3  STRATEGIER 

Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres. I dette 
kapittelet skal vi se nærmere på statlige og kommunale strategier knyttet til forskning. 
Først vil vi se på statlige føringer og strategier. 

Statlige strategier

Statlige myndigheter ser på forskning som en viktig strategi for å nå helsepolitiske 
mål. Slike strategier og tiltak framkommer i overordnede politiske dokumenter 
som for eksempel Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015), lov om helse- og 
omsorgstjenester i kommunene (2012) og folkehelselov (2012). Direkte knyttet 
til samhandlingsreformen har Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en 
Samhandlingsforskningsstrategi for perioden 2012 til 2015.

Betydningen av praksisnær forskning og behovet for ny kunnskap er beskrevet 
nærmere i dokumentene Meld. St. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter, mening,  Meld. 
St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg, Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet – 
trygge tjenester og Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis. 
I oppfølgingen av Meld.  St. 13 har Kunnskapsdepartementet, Arbeidsdepartementet, 
Barne- og likestillingsdepartementet og Helse-og omsorgsdepartementet sammen gitt 
Norges forskningsråd et oppdrag knyttet til å etablere en satsing på Praksisrettet FoU 
for helse- og velferdstjenestene, gjennom PraksisVEL.

I utredningen Innovasjon i omsorg (NOU 2011:11) omtales behovet for en flerfaglig 
og praksisnær kunnskapsutvikling og målet om å styrke arenaene for samhandling mellom 
produsenter og brukere av kunnskap. Høgskoler og universiteter har som regel sterk 
regional forankring, og arenaer mellom disse og praksisfeltet kan bidra til å identifisere 
forskningsbehov og spørsmål som er relevante for helse- og omsorgstjenestene. 
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Helse- og omsorgsdepartementet finansierer forskning om og for helse- og 
omsorgssektoren, blant annet gjennom tilskudd til Norges forskningsråd. Gjennom 
forskningsrådet er det etablert flere program/strategiske satsninger med relevans for 
kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder:

• Folkehelseprogrammet
• Program for helse- og omsorgstjenester
• Program for psykisk helse
• Rusmiddelforskningsprogrammet
• Praksisrettet FoU for helse-og velferdstjenestene
• Klinisk forskning

I meldingen St.10 (2012-2013) God kvalitet- trygge tjenester legges det opp til å styrke 
forskningen i den kommunale helse-og omsorgstjenesten ved å satse på forskning- og 
kompetansemiljøer innenfor allmennmedisin, tannhelsetjenesten og omsorgstjenesten.

Det er også lagt fram en forskningsmelding, Meld. St. 18 (2012-2013) Lange 
linjer – kunnskap gir muligheter. Et av de sentrale tiltakene i meldingen er å bidra 
til at det etableres infrastruktur og støttesystemer for forskning og utvikling i det 
kommunale og fylkeskommunale tjenesteapparatet. Meldingen foreslår også å utrede 
en ordning for flere doktorgrader i offentlige virksomheter tilsvarende ordningen 
som i dag eksisterer for doktorgrader i samarbeid med næringslivet. Det er også lagt 
vekt på at forskningsresultater gjøres tilgjengelig og formidles i et språk som legger 
til rette for at brukere kan anvende kunnskapen. Det varsles også at det vil komme 
nasjonale langtidsplaner for forskning. Utfordringer knyttet til de kommunale helse- 
og omsorgstjenestene trekkes frem som et hovedsatsningsområde for framtidig 
forskningsinnsats. For øvrig kan nevnes Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige 
anskaffelser som skal bidra til at ressursene brukes på en effektiv måte, samtidig som 
brukeren får bedre og tryggere tjenester. 

En videreutvikling og styrking av samarbeidet mellom forskningsinstitusjonene 
og helse- og omsorgstjenesten er vesentlig. Her vil universiteter og høgskoler kunne 
være aktuelle samarbeidspartnere med sikte på å øke forskningsaktiviteten og 
tilgangen på ressurser. Universiteter og høgskoler som utdanner personell til helse- 
og omsorgstjenestene samarbeider tett med kommunene knyttet til studenter i 
praksisstudier. Dette danner et godt grunnlag for å kunne samarbeide om forsknings- og 
utviklingsprosjekter.

Strategien om å styrke praksisnær forskning har som mål å bedre 
kunnskapsgrunnlaget både innenfor tjenestetilbudet og i utdanningene. Som et ledd i 
denne strategien har Helse- og omsorgsdepartementet gjennom Norges forskningsråd 
etablert fem regionale sentre for omsorgsforskning knyttet til universiteter og 
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høgskoler som utdanner helse- og sosialpersonell. De har som mandat å gjennomføre 
praksisnær forskning i samarbeid med kommunene. Det er også i alle fylker etablert 
utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester som samarbeider tett med sentrene 
for omsorgsforskning. Sammen danner disse nasjonale, regionale og lokale nettverk for 
forsknings- og utviklingsarbeid innenfor omsorgstjenesten.  

Videre har Helse-og omsorgsdepartementet initiert opprettelsen av 
allmennmedisinske forskningsenheter ved de fire universitetene som har etablert 
medisinerutdanning. De driver praksisnær, anvendt klinisk forskning knyttet til 
allmennpraksis og fastlegevirksomhet, og forskning på allmennlegers samhandling med 
andre deler av helsetjenesten. 

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, tilknyttet Universitetet i Tromsø, er opprettet 
for å fremme forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og helsepersonell 
i distriktene. Senteret skal bygge bro mellom praksis og akademia og bidra til kvalitet, 
rekruttering og stabilitet i helsetjenesten i distriktene.

Myndighetene har opprettet Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. 
Senteret, som holder til i Bergen, skal gjennom forskning og fagutvikling bidra til å bygge 
opp og formidle faglig kunnskap innenfor kommunal legevakt.

Det er også opprettet fem kompetansesentre for tannhelsetjenesten 
i fylkeskommunal regi.  Videre er det etablert ulike regionale og nasjonale 
kompetansesentre innenfor blant annet rus og psykisk helse. 

Det vises for øvrig til liste over forsknings- og kompetansesentre i Appendiks. Disse 
sentrene er regionale og nasjonale sentre som kommunenes helse- og omsorgstjenester 
kan få råd fra og ta initiativ til prosjektsamarbeid med.  Videre har en del kommuner 
etablert egne kompetansesentre blant annet innen rus og psykisk helse.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) oppsummerer 
forskning om effekt av tiltak innen viktige områder av helsetjenesten, såkalte 
kunnskapsoppsummeringer. Av andre oppgaver bør nevnes måling av kvalitet på utvalgte 
områder, for eksempel gjennom brukerundersøkelser, arbeid med kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet, samt undervisning i kunnskapsbasert praksis. Kunnskapssenteret driver 
nettstedet Helsebiblioteket som gir gratis tilgang til oppdatert fagkunnskap. For øvrig 
kan det nevnes at Kunnskapssenteret er sekretariat for Nasjonalt råd for kvalitet og 
prioritering i helse- og omsorgstjenesten. 
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Kommunale strategier 

Kommunene har i henhold til den nye helse- og omsorgstjenesteloven ansvar for å tilby 
et bredt spekter av tjenester til innbyggere i alle aldre. Disse omfatter helsefremmende 
og forebyggende virksomhet, svangerskaps- og barselomsorgstjenester, hjelp ved ulykker 
og akutte situasjoner, fastlegeordning, habilitering og rehabilitering, hjemmebaserte og 
andre omsorgstjenester, sykehjem og avlastning.2

Målet er at flere pasienter og brukere skal få tilbud om behandling og oppfølging 
der de bor, og at det satses sterkere på forebygging. En av strategiene for å nå dette 
målet, er å styrke kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og å 
bidra til utvikling av ny kunnskap. Kommunen har derfor fått ansvar for å medvirke til og 
tilrettelegge for forskning. 

Kommunene utarbeider overordnede strategiske planer for sin virksomhet, 
men har ofte også egne planer for ulike tematiske områder. Et slikt område vil for 
eksempel være helse- og omsorgssektoren der en viktig strategi vil være å støtte opp 
om praksisnær forskning og stimulere til forskningsbasert praksis. Flere kommuner 
etablerer egne FoU-enheter der praksisnær anvendt forskning og utviklingsarbeid 
står sentralt. FoU-enhetene kan bestå av et trepartssamarbeid mellom kommune, 
høgskole/universitet og helseforetak. Forskning og kompetanseutvikling inngår også 
som en del av samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak. Økt fokus på 
forskning og kunnskapsutvikling vil kunne bidra til bedre kvalitet i tjenestene og effektiv 
ressursutnyttelse.

Faglige strategier må forankres og følges opp dersom de skal få betydning i praksis. 
Dette omfatter både politisk, organisatorisk og faglig forankring. Forskning bør derfor 
bli et viktig tema både på rådmanns- og enhetsledernivå i kommunen og ute ved den 
enkelte enhet. Medvirkning til og deltakelse i forskningsprosjekter forutsetter at ledelsen 
bidrar til at prosjekter kan gjennomføres. Det må legges til rette for at medarbeidere 
får delta i forskningsprosjekter og samarbeide med aktive forskningsmiljøer. Innovasjon 
og kunnskapsutvikling er viktige drivkrefter for å løse helse- og omsorgstjenestenes 
utfordringer framover. Utvikling av ny kunnskap skjer best i samarbeid mellom 
forskningsmiljøer, utdanning og praksisfelt, og der arbeidsplassen er en arena for læring.  

2. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
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4  RELEVANTE DATAKILDER

Forskning og utviklingsarbeid er beskrevet som «kreativ virksomhet som utføres 
systematisk for å oppnå økt og ny kunnskap». Det dreier seg blant annet om systematisk 
innsamling og bearbeiding av data for å framskaffe ny kunnskap. Hva slags data man 
trenger, og hvordan man går fram for å innhente og bearbeide disse, er avhengig av 
hvilke spørsmål som skal belyses. 

Innenfor forskning knyttet til kommunal helse- og omsorgstjeneste er mange 
typer av informasjon eller data aktuelle. Informasjon og data relatert til de som yter, 
tilrettelegger og berøres av tjenestene er sentrale. Det kan være data knyttet til:

• tjenestemottakere
• pårørende
• frivillige
• ansatte i førstelinje
• ledere på alle nivåer
• politikere

Data i kommunene må noen ganger samles inn spesielt for det konkrete 
forskningsprosjektet. Personlige intervjuer (intervjudata), feltarbeid eller spørreskjemaer 
(surveydata) blir ofte benyttet i slike sammenhenger. I andre tilfeller foreligger dataene 
allerede i kommunen eller i andre registre (registerdata).

Eksempel på dette er såkalte KOSTRA-tall (nasjonalt informasjonssystem som gir 
styringsinformasjon om kommunal virksomhet). IPLOS-registreringer (nasjonalt register 
for statistikk for pleie-og omsorgssektoren) er et annet eksempel. Egne kommunale 
tall om innleggelser på sykehjem, sykehus, bruk av hjemmetjenester eller legebesøk, 
lokale budsjett- og regnskapstall, sykefraværsstatistikk og annet er andre eksempler. 
Folkehelseinstituttet har mye data i sine statistikkbanker. For tilgang på deler av dette 
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materialet må det søkes etter nærmere bestemmelser. Mer om dette finnes på 
folkehelseinstituttets nettsider.

På Folkehelseinstituttets nettsider finnes også folkehelseprofiler i kommunene med 
grunnleggende data om befolkning og levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. 

Helsedirektoratet utgir egne rapporter med Samhandlingsstatistikk som er 
tilgjengelig på deres nettsider. Her finnes også Norsk Pasientregister (NPR) som er et av 
Norges sentrale helseregistre, drevet av Helsedirektoratet.

Kommuner og institusjoner er pålagt å dokumentere sitt arbeid. Dette blir gjerne 
presentert i årsrapporter og andre kommunale rapporter. Slike rapporter kan bidra 
med sentrale data i et forskningsprosjekt.

Forskningsprosjekter benytter seg noen ganger av både egne innsamlede data og 
registerdata.
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5  TILRETTELEGGING OG MEDVIRKNING 
TIL FORSKNING

Kommunen skal «medvirke til og tilrettelegge for forskning for den kommunale helse- 
og omsorgssektor». Kjernespørsmålet er hvordan. 

Her er syv forslag til hvordan kommunen kan medvirke og tilrettelegge for 
forskning: 

1. Kommunen skaffer seg oversikt over egne 
forskningsbehov.

2. Kommunen tar kontakt med forskere og 
forskningsinstitusjoner for å legge fram 
problemstillinger og forskningsbehov.

3. Kommunen etablerer faste samarbeidsfora 
med forskningsinstitusjoner.

4. Kommunen stiller data fra tjenestene til 
rådighet for forskning.

5. Kommunen legger til rette for at forskningen 
kan gjennomføres i egen kommune.

6. Kommunen etablerer samarbeid med andre 
kommuner om forskning.

7. Kommunen deltar i forskningsinstitusjoners 
referansegruppe. 

Når det gjelder å implementere forskningsbasert 
kunnskap som en av forutsetningene for 
kunnskapsbasert praksis, vises det til kapittel 14.

Hva betyr så dette i praksis?

Idébanker
Ved Oslo Universitetssykehus har 
de etablert en poliklinikk som tar 
i mot idéer fra ansatte, pasienter, 
pårørende eller næringsliv. De bistår 
og prioriterer ideer som har nytte for 
pasienter, pårørende og ansatte.  
Ved Aalborg Universitetssykehus har 
de etablert en idéklinikk der ansatte 
ved sykehusene i regionen, pasienter, 
pårørende og andre kan henvende 
seg for å få hjelp til å komme videre 
med en god idé. Målsettingen med en 
slik idébank er å få fram gode ideer, 
muligheter og innovasjoner.
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1. Kommunen skaffer seg oversikt over egne forskningsbehov 

Helse- og omsorgstjenestene i kommunene gir mange og varierte tjenester til 
befolkningen av både forebyggende, behandlende, rehabiliterende og pleiende art. Store 
ressurser forvaltes, og mange profesjoner og samarbeidspartnere er involvert. Det er 
derfor helt naturlig at det skal foregå forskning på denne viktige samfunnsarenaen. «Den 
vet best hvor skoen trykker, som har den på» heter det i et ordtak. Forskningsbehov 
bør derfor defineres av kommunene selv i dialog med brukerne og de ansatte som 
arbeider med dem. Hvordan kan kommunen gå fram for å få en slik oversikt? Her er 
noen muligheter :

• Det kan utføres lokale brukerundersøkelser/pårørendeundersøkelser. Dette 
kan gjøres som spørreundersøkelser eller intervjuer.3 

• Det kan utføres lokale ansatte-undersøkelser for å få fram «hvor skoen 
trykker» sett fra tjenesteutøvernes perspektiv. 

• Ulike typer råd og samarbeids- og lederfora i kommunen kan drøfte og 
identifisere forskningsbehov. 

Fylkesmannen (Helsetilsynet i fylket) fører tilsyn med barnevern og sosial- og 
helsetjenestene. Gjennom sin tilsynsvirksomhet får fylkesmannen oversikt over 
kommunenes ulike tjenestetilbud. Fylkesmannen utgir en rekke publikasjoner, herunder 
ulike rapporter og meldinger. Disse kan bidra til å avdekke behov for ny kunnskap og 
danne grunnlag for gode og praksisnære forskningsspørsmål. 

Kommunene skal dessuten ha etablert råd for funksjonshemmede og eldre. De skal 
behandle aktuelle saker i kommunene som angår eldre og funksjonshemmede og kan 
ta opp saker på eget initiativ. Samlet kan rådene representere bred kunnskap om lokale 
helse- og omsorgsaktiviteter og rammebetingelser som kan sette kommunen på sporet 
av viktige forskningsspørsmål.

2. Kommunen tar kontakt med forskere og forskningsinstitusjoner 
for å legge fram problemstillinger og forskningsbehov
Når forskningsbehovene er identifisert, er det tid for litteratursøk. Hensikten er å finne 
ut om det allerede eksisterer relevant forskning på området. Helsebiblioteket er en 
nyttig inngangsport for å søke etter aktuell forskning.

Dersom det er gjort tilsvarende forskning andre steder, er det bedre å bygge på 
resultatene fra denne forskningen framfor å sette i gang tilsvarende prosjekt. Kanskje er det 
mulig å gå videre på nye problemstillinger i forlengelsen av tidligere forskning. Det kan også 
være at man ikke finner tidligere forskning innenfor det forskningstemaet man har identifisert. 

3. Kommunenes Sentralforbund har laget et opplegg for gjennomføring av kommunale brukerundersøkelser. 
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har utarbeidet egne brukerundersøkelser ved lokale 
legevakter. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har erfaring med utvikling av spørreskjemaer for 
brukerundersøkelser i ulike deler av helsetjenesten. 
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Når problemstillingen er klargjort, er 
det tid for å ta kontakt med en eller flere 
forskningsinstitusjoner. Slik henvendelse kan gjøres 
direkte til forskningsinstitusjonene eller legges 
fram på samarbeidsforum mellom kommunen og 
forskningsinstitusjonene, jf. punkt 3 under. I kontakten 
med forskningsinstitusjonene bør man ganske tidlig 
også drøfte hvorledes man tenker at forskningen 
skal finansieres, delvis av kommunen eller ved å søke 
eksterne forskningsmidler. 

Det er viktig å understreke at kommunen i 
utgangspunktet ikke har ansvaret for finansieringen 
av forskningen som den skal tilrettelegge for eller 
medvirke i.  Vær for øvrig oppmerksom på at 
kommunen ikke kan kjøpe forskningstjenester 
over et visst beløp uten at oppdraget legges 
ut på anbud (se kapittel 13). Selvsagt bør 
kommunen også først vurdere om man har egne 
ansatte med forskningskompetanse som kan utføre forskningen selv eller inngå i 
forskningsteamet. Kommunen står dessuten fritt til å søke Norges forskningsråd og 
andre finansieringsinstitusjoner om forskningsmidler på lik linje med andre aktører.

Kommunen bør være orientert og informert om regionale og nasjonale forsknings- 
og kompetansesentre som har en særlig rolle for forskning i, om og for den kommunale 
helse- og omsorgssektoren (se Appendiks der vi gir en oversikt over en rekke 
forskningsinstitusjoner og finansieringskilder).

3. Kommunen etablerer faste samarbeidsfora med 
forskningsinstitusjoner
Samarbeidsfora kan etableres mellom en eller flere kommuner og en sentral 
forskningssamarbeidspartner eller mellom en eller flere kommuner og flere 
forskningssamarbeidspartnere. Her følger noen ideer for et slikt samarbeidsforum: 
• Forumets navn kan for eksempel være «Samarbeidsforum for forskning og 

innovasjon».
• Forumet bør bestå av faglige ledere i kommunen og forskningsledere fra 

forskningsinstitusjoner. Eksempelvis kan et forum bestå av representanter 
fra kommunen, helseforetaket, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og 

Kompetansemegling
Det er etablert tilbud om såkalt 
kompetansemegling som skal fremme  
forskningsbaserte innovasjons- og 
utviklingsprosesser i offentlig sektor 
med særlig vekt på kommunale 
helse- og omsorgstjenester og skole. 
Dette innebærer blant annet at et 
forskningsmiljø bistår kommuner 
med å finne relevant FoU-
kompetanse knyttet til et prosjekt. 
Meglingen kan for eksempel skje 
ved at man henvender seg til de 
regionale forskningsfondene og VRI-
programmet.
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forskningssentre. På denne måten kobles komplementære fagmiljøer sammen. 
Forumet kan eventuelt være et underforum av samarbeidsorganet mellom 
kommune og helseforetak.

• Forumets møtehyppighet kan for eksempel være to ganger per år, noe som også 
ivaretar regelmessighet i forhold til oppfølging og utveksling av informasjon. 

• Forumet bør arbeide på et strategisk nivå ved å identifisere aktuelle temaer som 
kommunen ønsker utredet og forsket på.

• Forumet bør arbeide for å fremme betydningen av innovasjon som et virkemiddel 
for å oppnå helsepolitiske mål om å skape gode og dynamiske helse- og 
omsorgstjenester.

• Forumet bør diskutere hvordan aktuell forskning i kommunen kan finansieres. Det 
kan for eksempel dreie seg om muligheter for å avsette kommunale midler og/eller 
å søke ekstern forskningsfinansiering (se kapittel 13). 

4. Kommunen stiller data fra tjenestene til rådighet for 
forskning
Hvilke typer data kan kommunen stille til rådighet? Det kan dreie seg om:

• anonymiserte registerdata knyttet til kommunens innbyggere og 
tjenestemottakere.

• registerdata knyttet til drift og organisering av tjenestene. 
• spørreskjemadata (surveys).
• intervjudata (intervjuer av innbyggere og tjenestemottakere). 

Hva må kommunen være oppmerksom på når slike data skal stilles til rådighet? Det 
er viktig å merke seg at før slike data kan utleveres til forskningsformål, må det søkes 
nødvendig godkjenning (se kapittel 12 om forskningsetikk). 

5. Kommunen legger til rette for at forskningen kan 
gjennomføres i egen kommune
Dette punktet handler om å tilrettelegge for forskning ved å skape gode arbeidsforhold 
for forskere som befinner seg i kommunen i forbindelse med et forskningsprosjekt. 
Kommunen kan gi forskere gode arbeidsforhold som kontor og praktisk hjelp i 
forbindelse med for eksempel gjennomføring av forskningsintervjuer. Noen ganger 
trenger forskeren hjelp til å få kontakt med dem som han eller hun skal samle inn 
data fra (tjenestemottakere eller ansatte). Andre ganger kan forskeren ha behov for 
navne- og adresselister over personer som skal få tilsendt et spørreskjema. Det kan 
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også dreie seg om at kommunen sender over såkalte registerdata fra tjenesten. Selvsagt 
må forskeren ha fått tillatelse fra kommunen og nødvendig forskningsetisk godkjenning 
før slik tilrettelegging gjøres. Forskeren skal informere om og forevise denne tillatelsen i 
møte med kommunens tilrettelegger. 

6. Kommunen etablerer forskningssamarbeid med andre 
kommuner
Norge har mange små og mellomstore kommuner når det gjelder innbyggertall. For 
å bli mer slagkraftig med hensyn til faglige og økonomiske ressurser som kreves kan 
det være fornuftig å gå sammen med andre kommuner, for eksempel nabokommuner. 
Ta kontakt med nabokommunen eller bruk allerede etablerte interkommunale fora.  
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester har en særskilt rolle knyttet til å 
initiere og koordinere fagutviklingsprosjekter i sitt fylke. Kontakt med utviklingssentrene 
kan være til hjelp for å finne relevante samarbeidspartnere. Likeledes har 
Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling ofte god oversikt og kan gi råd om relevant 
kommunesamarbeid.

7. Kommunen deltar i forskningsinstitusjoners eller 
kompetansesentres referansegrupper 
Forsknings- og kompetansesentrene har ofte egne referansegrupper. Det kan være en 
referansegruppe knyttet til senteret som sådan, eller til de enkelte forskningsprosjekter. 
Rollen til slike referansegrupper er å gi innspill fra dem som «har skoen på» og som 
kjenner praksisfeltet som forskningen skal foregå på. Å delta i slike referansegrupper 
er en måte å medvirke og tilrettelegge for forskning på. Dessuten kan slik deltakelse gi 
helse- og omsorgstjenesten verdifulle faglige innspill.
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Eksempel 1
Kommunalt forankret forskning: Hverdagsrehabilitering i Voss kommune

Svært mange norske kommuner planlegger eller har startet opp Fredericiainspirerte 
hjemmerehabiliteringsmodeller i tilknytning til Samhandlingsreformen. Dette blir 
gjerne omtalt som hverdagsrehabilitering og handler om tidsavgrenset, intensiv, 
tverrfaglig rehabilitering hjemme hos brukeren. 

Forskning knyttet til hvilken effekt og betydning denne måten å drive 
rehabilitering på har for mottakerne, personalet og for kommuneøkonomien, er 
sparsom. Voss kommune har derfor satt i gang et prosjekt kalt Vossamodellen 
som handler om innføring, forskning på og videreutvikling av denne 
rehabiliteringsmodellen. Partnerne som Voss kommune tok kontakt med er 
Høgskolen i Bergen, Senter for omsorgsforskning Vest, Utviklingssenter for 
hjemmetjenester i Hordaland og Helse Bergen Voss sjukehus. Representanter for 
disse utgjør prosjektets styringsgruppe. 

Partene har gått sammen om å søke om midler både til utprøvingen av 
modellen og forskningen på den (Samhandlingsreformtilskudd, Fylkesmannens 
skjønnsmidler, midler fra Extrastiftelsen, Helse og Rehabilitering og Regionalt 
forskningsfond). Høgskolen i Bergen har innvilget forskningsressurser for 
forskningsdelen av prosjektet. Det er en gruppe forskere med utgangspunkt 
i Høgskolen i Bergen og Senter for omsorgsforskning Vest som primært skal 
utføre forskningen. De forsker på effekter og betydninger av den nye modellen 
sammenlignet med tradisjonell behandling og pleie. De fokuserer på pasientenes 
funksjonsnivå, aktivitet og deltagelse ,pasienters og personalets erfaringer og 
opplevelser med rehabiliteringen og effekter når det gjelder kommunal ressursbruk.
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For øvrig kan det være nyttig å abonnere på de elektroniske nyhetsbrevene fra blant 
andre Kunnskapssenteret og Norges forskningsråd for å kunne følge med på hva som 
skjer. 

Eksempel 2
Er det farlig å jobbe i legevakt? Forskning knyttet til kommunale helse- og 
omsorgstjenester

Helsepersonell i førstelinjetjenesten i kommunale helse- og omsorgstjenester kan 
noen ganger føle seg redd og truet i arbeidssituasjonen og i møte med pasienter. 
Dette gjelder også sykepleiere og leger som arbeider på legevaktene. Sandnes 
legevakt tok kontakt med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin for å få 
dokumentert omfanget av problemet, nærmere om hva truslene og usikkerheten 
dreier seg om og hvilke helsemessige konsekvenser disse hendelsene medfører. 
De to institusjonene samarbeidet om å gjennomføre en landsomfattende 
spørreundersøkelse til ansatte i legevakter. 

Resultatene viste at en av tre ansatte i legevakt har vært utsatt for fysisk vold 
i løpet av sin arbeidskarriere i legevakt. Flere sykepleiere enn andre yrkesgrupper 
opplever verbal utskjelling. De mest vanlige utløsende faktorene for vold mot 
ansatte i legevakt synes å være rus og psykisk sykdom. Resultater er publisert 
gjennom rapport, artikler i tidsskriftet Utposten og i Scandinavian Journal of Primary 
Health Care, samt i flere medieoppslag. 

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har tatt initiativ til mer 
forskning om dette problemet. Gjennom kvalitative individuelle- og gruppeintervju 
med ansatte skal man nå utforske legevaktpersonells personlige erfaringer med å 
håndtere trusler og vold som er rettet mot dem fra pasienter/besøkende. Videre 
skal man undersøke hva legevaktpersonell opplever som viktig for å øke trygghet, 
redusere antall episoder og alvorlige konsekvenser i arbeidssituasjonen. Kunnskap 
om hvordan helsepersonell håndterer situasjoner med trusler og vold i arbeid 
på legevakt, kan gi bedre grunnlag for å anbefale og iverksette hensiktsmessige 
forebyggende og oppfølgende tiltak på legevaktene. Dette kan være med å skape 
en tryggere arbeidsplass for dem som jobber på legevakt.
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6  KOMMUNENS EGEN 
FORSKNINGSKOMPETANSE 

For å kunne medvirke til og tilrettelegge for forskning i den kommunale helse- og 
omsorgtjenesten, er det viktig å ha oversikt over «kompetansebeholdningen» i egen 
stab knyttet til personer med relevant videreutdanning, master- eller doktorgrad. 

Kartlegging av formell kompetanse er mindre krevende enn å kartlegge uformell 
(ikke-dokumentert) kompetanse. Kartlegging av formell kompetanse kan gjøres 
enkelt ved et skjema til ansatte, eller gjennom data fra kommunens personalavdeling. 
I store kommuner kan det være vanskelig å holde oversikt over om ansatte tar 
videreutdanning, mastergrad eller tilsvarende. Det er derfor viktig å gjennomføre 
kompetansekartlegginger med jevne mellomrom.

Uformell kompetanse er mer sammensatt enn den formelle, og kan ikke 
beskrives i form av klart definerte utdanninger, fag og grader. Kartlegging av uformell 
kompetanse byr på utfordringer både når det gjelder avgrensning, kartleggingsmetode, 
kompetansevurdering og lagring. Dette henger sammen med kompleksitet, grad av 
fordypning, avgrensning mot personvernet og hva som er hensiktsmessig å kartlegge. 
Her er det viktig å finne gode metoder. Medarbeidersamtalen kan være en viktig arena 
for dette. 

Kompetansekartlegging er et viktig virkemiddel for kommunen som tilrettelegger, 
medvirker og gjennomfører av forskning. En slik kartlegging gir et godt grunnlag for 
målrettet og strategisk kompetanseutvikling. Gjennomføring av forskningsprosjekter i 
samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre relevante samarbeidspartnere vil i seg 
selv være kompetansegivende og bidra til å beholde og utvikle medarbeiderne. I tillegg 
bidrar det til nyskaping og at kommunene leverer et godt tjenestetilbud.



30

Som nevnt i kapittel 3 foreslåes det i Meld. St. 18 (2012-2013) Lange linjer – kunnskap 
gir muligheter å utrede en ordning for flere doktorgrader i offentlige virksomheter etter 
mønster av de ordninger som finnes for doktorgrader i samarbeid med næringslivet. En 
slik ordning vil være svært relevant for kommunene med sikte på blant annet å bygge 
forskningskompetanse. 

KS har laget noen gode verktøy for kompetansekartlegging og utvikling av 
kompetanseplaner som er nyttige å se nærmere på. 
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7  HVEM KAN VI SAMARBEIDE MED? 

Mange kommuner har ikke selv kompetanse og kapasitet til å gjennomføre 
forskningsprosjekter. Samarbeid med etablerte forskningsinstitusjoner, regional høgskole/
universitet eller et nasjonalt eller regionalt kompetansesenter er ofte en forutsetning 
for egen forskning, men kan også være en fordel i arbeidet når en skal medvirke til og 
tilrettelegge for forskning. Aktuelle samarbeidspartnere kan være:

1. høgskole eller universitet
2. helseforetak 
3. forsknings- og kompetansesentre
4. utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester
5. instituttsektoren

1. Høgskole eller universitet

Mange kommuner inngår samarbeid med den høgskolen eller det universitetet de 
allerede har kjennskap til i sin region. De fleste kommuner har samarbeidsavtaler 
knyttet til studenter i praksisstudier eller felles prosjekter med utgangspunkt i såkalte 
samarbeidsmidler mellom kommuner og høgskoler. Kommunen kan ta kontakt med 
høgskolen eller universitetet når de ønsker å samarbeide om søknader, finansiering eller 
gjennomføring av forskningsprosjekter. Flere kommuner har også stilt seg til disposisjon 
som forskningskommuner og ønsker å delta i prosjekter gjennom tilrettelegging og 
tilgang til feltet. Høgskolene og universitetet har på sin side en klar forpliktelse til å bidra 
til regional utvikling og kompetanseoppbygging (se Appendiks for adresser).
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2. Helseforetak

Helse- og omsorgstjenesteloven sammen med spesialisthelsetjenesteloven og 
helseforetaksloven regulerer helseforetakenes og kommunenes ansvar i forhold til 
forskning og hvordan de skal samarbeide. Som en følge av samhandlingsreformen er 
helseforetak og kommuner pålagt å inngå forpliktende avtaler knyttet til samarbeid 
om forskning, utdanning, praksis og læretid. Alle helseforetak og kommuner skal per 
01.07.2012 ha inngått denne typen samarbeidsavtaler. Målet er å bygge kompetanse 
i helse- og omsorgssektoren og å legge til rette for forskning og innovasjon som 
understøtter målene med samhandling mellom nivåene. 

Samhandlingsforskning med fokus på pasientforløp vil være et sentralt tema. 
Partene oppfordres til å delta i hverandres prosjekter. Det kan også være aktuelt å 
bidra med midler til finansiering av felles forskningsprosjekter eller å søke eksterne 
midler sammen. Både helseforetak og kommuner vil i tillegg som oftest ha egne 
samarbeidsavtaler med universitets- og høgskolesektoren. 

Spesialisthelsetjenesteloven definerer en lovpålagt veiledningsplikt overfor kommunene, 
i tillegg til at forskning er en av flere lovpålagte oppgaver. Ut fra dette anbefaler vi også å se 
på muligheten for et forskningssamarbeid med spesialisthelsetjenesten. 

3. Forsknings- og kompetansesentre

Som tidligere nevnt er det etablert flere ulike nasjonale og regionale forsknings- og 
kompetansesentre som representerer solide forskningsmiljøer, og som har erfaring med 
å samarbeide med kommunene om ulike forskningsprosjekter. Her kan nevnes Nasjonalt 
kompetansesenter for aldring og helse, Nasjonalt kompetansesenter for distriktsmedisin, 
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Nasjonalt kompetansesenter for 
minoritetshelse, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning og de fem regionale 
sentrene for omsorgsforskning. Kompetansesentrene tilbyr rådgivning og veiledning til 
både kommuner og spesialisthelsetjenesten. De regionale sentrene for omsorgsforskning 
har en særlig oppgave i forhold til å samarbeide med helse- og omsorgstjenesten i 
kommunene med sikte på å styrke praksisnær forskning innenfor omsorgsfeltet. Videre 
samarbeider de nært med utviklingssentrene for hjemmetjenester i sin region og støtter 
opp med forskningsfaglig bistand (se Appendiks for adresser).

Det finnes for øvrig en rekke ulike kompetansesentre knyttet til for eksempel 
psykisk helse og rus, lindrende behandling, læring og mestring, e-helse, lokalmedisinske 
tjenester, rehabilitering og habilitering og aldring og helse. For å få en full oversikt, vises 
det til Helsedirektoratets nettsider, evt. kan de kontaktes for ytterligere informasjon.  
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4. Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Utviklingssentrene vil være en sentral samarbeidspartner for kommunene og et 
mellomledd til forskningsinstitusjonene. I tråd med den nasjonale strategien oppfordres 
de til å legge til rette for og bidra til forskning. Utviklingssentrene skal bidra til at 
forskningsresultater gjøres kjent, samt være en pådriver for implementering. 

Dersom en kommune besitter forskningskompetanse, vil det være aktuelt å 
samarbeide med andre kommuner. 

5. Instituttsektoren

Innenfor instituttsektoren kan det nevnes eksempelvis Folkehelseinstituttet og SIRUS 
m.fl. Det kan også være aktuelt å samarbeide med private forskningsinstitusjoner, som 
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsforskning som er en uavhengig stiftelse opprettet 
av Universitetet i Oslo.

Samarbeidsavtaler 

Det kan være nyttig for helse- og omsorgssektoren i kommunen å inngå overordnede 
samarbeidsavtaler eller intensjonsavtaler knyttet til ulike områder. Slike avtaler kan være 
viktige for å få rask tilgang til råd og hjelp, samt bidra til å sette forskning på dagsordenen 
i sektoren. Å inngå en slik overordnet avtale er som oftest uproblematisk. Utfordringen 
ligger i å gjøre den kjent i organisasjonen og å bruke den videre.

Hva bør så en overordnet samarbeidsavtale i hovedtrekk inneholde? Eksempelet vi viser 
til her, er hentet fra en avtale inngått i 2011 mellom Det medisinske fakultet, Universitetet i 
Oslo og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Her er noen punkter fra denne avtalen:
• Formål
• Visjon
• Viktige samarbeidsområder
• Overordnet oppfølging
• Etablering av en felles samarbeidsgruppe
• Informasjonsutveksling 
• Varighet og oppsigelse
Partene skal særlig utvikle samarbeidet innenfor områdene:
Forskning knyttet til storbyspørsmål generelt og til Oslo kommune spesielt, gjeldende:

• helseforskjeller i befolkningen
• forebygging
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• helse-, omsorgs- og velferdstjenester for spesielt utsatte grupper (for eksempel 
eldre, innvandrere, ungdom)

• rehabilitering og habilitering
• psykisk helse og rus
• økonomi, organisering og ledelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Målrettet kompetanseutvikling og kompetanseheving
• grunn-, etter- og videreutdanningstilbud for faggrupper som Oslo kommune 

ønsker å rekruttere og beholde
• synliggjøre resultatene og dele erfaringene med andre

Samhandlingsreformen
• Utvikling av tjenestene i henhold til reformen

De har videre opprettet en fast arbeidsgruppe som skal:
• være en idéskaper for nye samarbeidsformer og nye områder for samarbeid.
• spre informasjon om og videreformidle prosjekter og resultater som oppnås.
• være forslagsstiller til nye prosjekter og satsingsområder.
• bidra til å etablere møteplasser og spre kompetanse.
• evaluere samhandlingen og komme med forslag til eventuelle forbedringer.

Når det gjelder samarbeidsavtaler med helseforetakene, finner du et eksempel på en slik 
avtale i PDF under denne linken:  Tjenesteavtale nr. 7 mellom Alta kommune og Helse 
Finnmark HF om samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.

Når den overordnede avtalen er på plass og man ønsker et mer konkret prosjekt-
samarbeid, er det viktig å inngå en underordnet avtale/særavtale knyttet opp mot det 
prosjektet som skal gjennomføres. Da kan det være fornuftig å starte med å inngå en egen 
samarbeidsavtale som er begrenset til f.eks. søknadsprosessen, men med en forpliktelse til 
å fortsette samarbeidet dersom prosjektet mottar støtte. Avtalen må omfatte alle partene 
som skal delta i et eventuelt senere forskningsprosjekt. Det må framgå av avtalen at 
samarbeidet gjelder søknad om midler til et bestemt prosjekt, hva prosjektet skal gå ut på, 
anslått varighet og den summen man søker om støtte til. Det er viktig å få med hvem som 
skal gjøre hva og når i søknadsprosessen. Dersom man søker om penger fra et bestemt 
sted, kan man begrense avtalen til å bestå fram til man får tilbakemelding på søknaden. 
Innvilges den ikke, er kanskje grunnlaget for fortsatt samarbeid borte eller endret. 

Innvilges søknaden, må avtalen erstattes med en avtale om gjennomføring av 
forskningsprosjektet. En slik avtale er viktig for forutsigbarheten i et prosjekt for både utfører, 
medvirker og tilrettelegger (se eksempel i Appendiks). For øvrig kan det være til god hjelp å 
ta utgangspunkt i standardavtalen utarbeidet av Kunnskapsdepartementet. Denne benyttes 
av offentlig sektor ved innkjøp av forsknings- og utredningstjenester, se også kapittel 15.
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8  KUNNSKAPSKILDER 

I kapittel 9 og 10 skal vi beskrive nærmere hva forskning er og hvordan den foregår. Men 
først kan det være på sin plass å poengtere at forskning kun er en av flere kunnskaps-
kilder. De kommunale tjenestene skal bygge på et best mulig kunnskapsgrunnlag, og vi 
må ikke glemme at kunnskap har flere relevante kilder: 

1. Personlige erfaringer
2. Brukererfaringer
3. Utveksling av erfaringer og enighet (konsensus) i fagmiljøet
4. Forskning

1. Personlige erfaringer

Verdifull kunnskap grunner seg i dine egne erfaringer med å praktisere i yrket. Når du 
står i en situasjon, kan du gjenkjenne liknende situasjoner du tidligere har vært i. Slik 
erfaringskunnskap er svært verdifull, men ikke tilstrekkelig som eneste kunnskapskilde. 
Enkeltpersoners erfaring må sammenholdes med andre personers erfaringskunnskap og 
med forskningskunnskap. Pasienters og ansattes erfaringer utgjør verdifull kunnskap som 
bør etterspørres og brukes systematisk. 

2. Brukererfaringer

Pasient-og brukerettighetsloven stiller krav om at tjenestetilbudet i kommunene så 
langt som mulig skal utformes i samarbeid med brukeren. Helse- og omsorgstjenesten i 
kommunene skal være brukerorienterte og ha systemer for innhenting av pasienters og 
brukeres erfaringer og synspunkter. Slike erfaringer representerer verdifull kunnskap som 
kan nyttes som kilder i forskning og kvalitetsforbedringsarbeid.
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3. Utveksling av erfaringskunnskap og enighet (konsensus) i 
fagmiljøet

Gode arenaer for å utveksle ansattes erfaringer med pasienter, brukere og tiltak er helt 
essensielt for å videreutvikle de ansattes kompetanse og tjenestens kvalitet. Da vil de 
ansattes erfaringskunnskap, som i utgangspunktet er «taus» og personlig, bli synlig og delt 
med andre. Dersom arbeidsplassen legger til rette for slike møtepunkter og grupper, kan 
de ansattes kliniske og faglige skjønn utveksles og videreutvikles. Arenaer for utveksling 
av erfaringskunnskap mellom ansatte og brukere vil likeledes gi økt innsikt både for den 
enkelte og for fagmiljøet som helhet. 

4. Forskning

En annen kunnskapskilde for yrkesutøvelsen i de kommunale tjenestene er selve temaet 
for denne veilederen, nemlig forskning. Forskning er, som vi har sett, «kreativ virksomhet 
som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap». Mange ser på forskning som 
noe som er vanskelig å forstå, og som er forbeholdt de få. Det er imidlertid ikke noe 
mystisk ved forskning. Forskeren bruker sin sunne fornuft og sin observasjonsevne som 
andre. Det som imidlertid kjennetegner forskning, er at observasjonene og analysene 
gjøres ved hjelp av bestemte metoder og på en svært systematisk, grundig og kritisk 
måte. All forskning skal være etterprøvbar. Det er derfor vesentlig at den metodiske 
framgangsmåten er åpen og redegjøres grundig for. Forskning utfordrer etablerte 
oppfatninger og er nødvendig som grunnlag for valg av eventuelle nye tiltak. Det er et 
mål å stimulere til økt brukermedvirkning også i forskning. 

Disse hovedkildene for kunnskap – personlige erfaringer, brukererfaringer, enighet 
i fagmiljøet og forskningskunnskap – er utfyllende former for kunnskap. Alle må tas på 
alvor og tilrettelegges for. 
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9  HVA ER FORSKNING?

Forskning er ifølge Frascati-manualen, skrevet og utgitt av OECD, «kreativ virksomhet 
som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap». Det er en aktiv, grundig og 
systematisk granskning for å finne ny viten og øke kunnskapen, eller systematisk 
undersøkelse for å etablere fakta.

God forskning er ikke knyttet til forskerens status, men i hvilken grad forskningen 
gir klarhet eller forståelse av det som undersøkes. Forskning deles ofte i to 
hovedkategorier : grunnforskning og anvendt forskning. 

Grunnforskning

Grunnforskning innebærer å søke systematisk og metodisk etter ny kunnskap, uten å ha 
en bestemt anvendelse eller nytte som formål. Den drives av forskerens interesse og 
nysgjerrighet. 

Anvendt forskning 

Anvendt forskning innebærer å søke systematisk og metodisk etter ny kunnskap med 
en bestemt anvendelse i tankene. I anvendt forskning utnytter man grunnforskningens 
resultater for å løse praktiske, definerte problemer. Når det vises til behovet for økt 
forskningsaktivitet i kommunal sektor, samt kommunenes ansvar for tilrettelegging, 
understrekes ofte betydningen av at den anvendte forskningen også skal være 
praksisnær. 
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Praksisnær forskning 

Praksisnær forskning forstås som studier som gjennomføres nær «hverdagen» og i 
den konteksten der kunnskapen skal anvendes. Gjennomføringen skjer i samarbeid 
med aktørene i feltet. Praksisnær forskning skal være relevant for helse- og 
omsorgstjenestene i kommunene, tjenestemottakerne og deres pårørende. Dette 
omfatter også samhandlingen mellom sykehus og kommuner. Praksisnær forskning i 
helse- og omsorgstjenestene ble for alvor satt på dagsordenen i Stortingsmelding nr. 25 
(2005-2006) og Omsorgsplan 2015.  

Translasjonsforskning 

Translasjonsforskning er et annet uttrykk for forskning som bygger bro mellom 
grunnforskning og anvendt, klinisk forskning. Det vil si en forskning som tar sikte 
på å omsette kunnskap fra basalfagene til praktisk anvendelse, for eksempel 
i pasientbehandling. Dette fordrer en nær kontakt mellom miljøene innenfor 
grunnforskning og anvendt forskning.

Utviklingsarbeid

Utviklingsarbeid forstås som systematisk virksomhet basert på anvendelse av forsknings- 
og erfaringsbasert kunnskap, med det formål å videreutvikle og forbedre praksis. 
Utviklingsarbeid omfatter systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap 
og praktisk erfaring. Denne håndboken tar for seg kommunenes tilrettelegging til 
forskning og ikke utviklingsarbeid generelt. 

For øvrig vises det til NIFUs Definisjoner og klassifikasjoner.

Den forskningen vi beskriver i denne håndboken, er hovedsakelig anvendt, praksisnær 
forskning. 
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10  FORSKNINGSPROSESSENS ULIKE 
TRINN

I dette kapittelet gis det en kort innføring i hvordan forskning foregår. Det finnes 
mange gode innføringsbøker i forskning og forskningsmetoder hvis du vil studere dette 
videre. Vi skal her ta utgangspunkt i de ulike trinnene i det som gjerne omtales som 
forskningsprosessen. Den kan settes opp i elleve punkter eller faser :

1. Undring og en første problemkartlegging 
2. Litteraturgjennomgang
3. Formulering av forskningsspørsmål/problemstilling
4. Valg av forskningsdesign for datainnsamlingen: kvalitativ eller/og kvantitativ 

metode 
5. Klargjøring av datainnsamlingsinstrumentet
6. Innsamling av data
7. Innlegging av data
8. Analyse av data
9. Resultatpresentasjon
10. Diskusjon 
11. Rapportering, publisering og formidling

1. Undring og en første problemkartlegging 

Et forskningsprosjekt starter ofte med en eller annen form for undring. Det kan dreie 
seg om undring og spørsmål som:

• Hvorfor er det slik at …?
• Hvordan bør vi gå fram for å …?
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• Hvilke av disse … tiltakene har best effekt for pasienten?
• Hvordan erfarer egentlig pasientene dette … tiltaket?

La oss ta et eksempel på hvordan en slik undring kan føre til et prosjekt og også til 
endret praksis. Med erfaringer fra en behandlingsinstitusjon for rusavhengig ungdom, skal 
vi se hvordan en felles undring i personalgruppen satte i gang en liten forskningsstudie: 

En del av ungdommene var overført fra fengsel til alternativ soning i institusjonen. 
Det betydde at de ikke kunne skrive seg ut fra 
institusjonen uten å måtte dra tilbake til fengselet. 
Etter endt soningstid kunne de selv velge om de 
ville fortsette behandlingen frivillig eller forlate 
institusjonen. Personalet undret seg over at 
noen av disse ungdommene valgte å fortsette 
behandlingen lenge etter at de hadde mulighet til 
å velge «friheten», mens andre forlot institusjonen 
på dagen for løslatelse. Hvordan kunne dette 
forklares? Kunne viljen til fortsatt behandling ha 

sammenheng med hvor lenge de hadde vært i institusjonen da dagen for løslatelse kom? 
Når man stiller seg slike undringsspørsmål, bør man samtidig stille seg spørsmålet 

om denne tematikken lar seg undersøke, og hvilke data man i så fall vil trenge. I vårt 
eksempel lot dette seg undersøke. Alle opplysninger om hvor lenge hver enkelt 
hadde vært i institusjonen ved dagen for løslatelse og hvor lenge de valgte å fortsette 
behandlingen, fantes i journalene deres. Tallene viste at de ungdommene som hadde 
vært kort tid i institusjonen, oftest skrev seg ut når de fikk mulighet til det. For dem som 
hadde vært der i lengre tid, viste tallene at de gjerne ble i behandling langt utover tida 
for soning. Med denne kunnskapen kunne personalet bedre beregne på hvilket tidspunkt 
i soningen det var mest gunstig at en ungdom ble overført til behandling.

 Den lille undersøkelsen som er beskrevet ovenfor, krevde ikke annet enn å 
systematisere eksisterende informasjon. Her var 
det også lett å formulere et spørsmål som lot seg 
undersøke. Andre spørsmål krever mer omfattende 
forberedelser og grundigere planlegging før 
arbeidet kan starte. Undringen som utgangspunkt 
for prosjektet må uansett omsettes til presise 
forskningsspørsmål som lar seg svare på ved 
hjelp av data som det er mulig å få tilgang til. Før 
man setter i gang et forskningsprosjekt, må man 

Tips
Start tidlig med å presentere din 
undring og idé for ledelsen i den 
organisasjonen du tilhører. Dette vil 
være et viktig første steg til forankring 
og støtte for prosjektet du tenker å 
utvikle. 

Sjekklister
Kunnskapssenteret for helsetjenesten 
har laget sjekklister som kan 
være nyttige når du skal vurdere 
forskningslitteratur. 
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imidlertid undersøke om noen har forsket på dette før. Dette gjør man ved å søke etter 
og gå inn i forskningslitteraturen knyttet til temaet og foreta en gapanalyse slik at man 
får fram områder det mangler kunnskap om (kunnskapshull).

2. Litteraturgjennomgang

Litteraturgjennomgangen skal for det første gi oss svar på om vår forskningsidé faktisk 
bør gjennomføres. Dersom gjennomgangen viser at det allerede finnes forsknings-
resultater som gir oss svar på vår undring, bør vi ikke sette i gang et nytt 
forskningsprosjekt. I noen tilfeller kan det likevel være riktig å starte et liknende prosjekt. 
Noen forskningsresultater er nemlig såpass usikre at mer forskning trengs for å bekrefte 
eller avkrefte funnene. I andre tilfeller er forskningsresultatene vi finner i litteraturen 
framkommet under så ulike eller fremmedartede forhold (sammenliknet med vår 
norske og kommunale virkelighet) at et nytt prosjekt bør gjennomføres for finne ut om 
man kommer fram til samme resultat her.  

Den andre hovedgrunnen til å bruke tid på å gjennomgå tidligere forskning, 
er at man på denne måten får gode og nødvendige innspill til å formulere et 
presist forskningsspørsmål. Vår forskning vil da bygge på tidligere forskning. De 
forskningsresultatene vi til slutt kommer fram til, bør dessuten diskuteres i lys av nettopp 
slike tidligere forskningsresultater. For å kunne gjøre dette må vi kjenne til denne 
forskningen.  

Kunnskapssenteret har høy kompetanse på litteraturgjennomgang, og bl.a. er 
vitenskapelige artikler tilgjengelige på www.helsebiblioteket.no.

3. Formulering av forskningsspørsmålet/problemstillingen

Et forskningsspørsmål er et presist spørsmål som er stilt på en slik måte at det lar 
seg undersøke med anerkjente metoder og dermed lar seg besvare. Et slikt spørsmål 
kan også kalles en problemstilling. Begrepet problemstilling viser til at det er noe vi 
ikke vet, men som vi ønsker svar på. Problemstillingen i den lille undersøkelsen var : 
Hvilken sammenheng er det mellom tidspunkt for løslatelse og når ungdommene avbryter 
behandlingen?

Problemstillingen bør være spennende i den betydning at svaret bør gi ny innsikt. Den 
skal være styrende for alt arbeidet i prosjektet. I eksempelet ovenfor var personalet opptatt av 
at enkelte av ungdommene dro fra institusjonen så snart soningen var over. Det var temaet 
for deres undring.  Ved å diskutere temaet kom de fram til følgende problemstilling: er det en 
sammenheng mellom når ungdommen avbryter behandlingen, og tidspunktet for løslatelse?
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Det er ikke alltid lett å formulere en problemstilling med grunnlag i et tema. 
Problemformuleringen er en forenkling og vil ikke gi plass til alle de spørsmålene vi 
ønsker å stille. Det gjelder også i eksempelet med ungdommene ovenfor.  Vi fikk bare 
vite sammenhengen mellom hvor lenge de hadde vært i institusjonen og når de valgte 
å skrive seg ut. Men det svaret ga mulighet til å reise nye spørsmål ved institusjonens 
praksis. 

I arbeidet fra tema til problemstilling kan det være en hjelp å besvare følgende 
spørsmål knyttet til det temaet som skal undersøkes:

• Hva vil du undersøke?
• Hvem eller hva ønsker du å vite noe om?
• Hva er nytteverdien?
• Hvor kan dette undersøkes?
• Hvordan kan det gjøres, med hvilken eller hvilke metoder?
• Når – hvilket tidsrom er aktuelt?
• Hvorfor undersøke dette?

Ved å svare på disse spørsmålene kan vi få formulert en konkret og forskbar 
problemstilling. 

4. Valg av forskningsdesign for datainnsamlingen: kvalitativ 
og kvantitativ metode. 
Når vi skal undersøke noe, trenger vi framgangsmåter og verktøy. Metoden er den 
framgangsmåten og det verktøyet vi bruker til å samle inn den informasjonen vi trenger. 
Denne informasjonen kalles data. Informasjoner, eller data, forskerne arbeider med, og 
måten de blir bearbeidet på, deles ofte inn i «kvantitative» og «kvalitative». 

Kvantitative data og kvantitative analyser baserer seg på målinger av ulike slag og 
bearbeides statistisk, for eksempel data om skolebarns vekt eller om hvor mange som 
er fornøyd med maten på sykehjemmet. Dette gir oss data i form av målbare enheter. 
Tallene gir mulighet til å foreta regneoperasjoner. For eksempel kan vi ønske å finne 
gjennomsnittsinntekt i befolkningen eller å beregne behovet for framtidig eldreomsorg i 
en kommune. 

Kvalitativ forskning analyserer svar på mer åpne spørsmål og problemstillinger. En 
sier for eksempel «Fortell om …» eller «Hva synes du om …» til et mindre utvalg av 
informanter. Svarene skrives ut som tekster som så analyseres systematisk for å finne 
mening og mønstre, for eksempel når det gjelder småbarnsforeldres erfaringer i møtet 
med helsestasjonen eller pårørendes synspunkter på kontinuiteten i hjemmetjenesten. 
Fordelen med kvalitativ forskning er at den kan gå mer i dybden og få fram flere 
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nyanser enn den kvantitative. Fordelen med 
kvantitativ forskning er at den gir bedre oversikt 
over de fenomenene den studerer og lettere kan 
generaliseres. Det er dermed problemstillingene 
som avgjør hvilke typer data og analyser forskeren 
skal samle inn og anvende. De to tilnærmingene 
kan i mange tilfeller utfylle hverandre ved å gi ulike 
innfallsvinkler til og perspektiver på det temaet 
forskeren skal studere.  

Kvantitative metode velges først og fremst når vi 
søker kunnskap om: 

• utbredelse (forekomst) av et fenomen, et 
tiltak eller en tilstand. Da gjennomfører 
man vanligvis en såkalt tverrsnittstudie.

• årsaken til et fenomen, et tiltak eller en 
tilstand. Da gjennomfører man vanligvis 
en såkalt kohortstudie eller en såkalt 
kasus-kontrollstudie.

• effekten av tiltak. Da gjennomfører man 
vanligvis et såkalt randomisert kontrollert 
forsøk.

• prognosen for en tilstand. Da 
gjennomfører man vanligvis en såkalt 
kohortstudie.

I kvantitativ forskning tildeler man egenskaper, 
fenomener og variabler tall som gjør det enklere å 
få oversikt over: 

• utbredelsen av fenomenet/variabelen i et 
stort datamateriale. 

• hvordan utbredelsen varierer i ulike 
grupper.

• sammenhenger (korrelasjoner) mellom 
variabler.  

Eksempel
Er vi for eksempel opptatt av 
levestandarden i en befolkningsgruppe 
eller kommune, er inntekt en viktig side 
av levestandarden. Befolkningens inntekt 
er data i undersøkelsen vår.  Tallene 
for inntekt kan vi bruke til å regne ut 
gjennomsnittlig inntekt i befolkningen. 
Da har vi mulighet til å se om en 
person tjener mer eller mindre enn 
gjennomsnittet. Metodene som brukes 
til denne typen forskning, er kvantitativt 
orientert. 
Inntekt er selvsagt ikke det eneste 
målet på levestandard. Ønsker vi et 
mer nyansert bilde av levestandarden, 
vil mange mene at vi bør inkludere 
spørsmål om for eksempel helsetilstand, 
bosituasjon, familieforhold, sosial kontakt 
og opplevelse av mening i tilværelsen. 
Selv om slike spørsmål er mer kvalitativt 
orientert, kan de også forsøkes besvart 
ved hjelp av kvantitative tall. 
De kan imidlertid også utforskes 
mer kvalitativt ved å stille spørsmål 
knyttet til hvilken betydning slike 
forhold har for den enkelte. En annen 
kvalitativ tilnærming er å utføre et 
såkalt feltarbeid og på den måten 
gjøre observasjoner som kan sette 
forskeren på sporet av hva som er av 
særlig betydning for dem man studerer. 
De kvalitative metodene tar sikte på å 
fange opp mening og opplevelse som 
ikke lar seg tallfeste eller måle. 
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Kvalitative metoder velges først og fremst når :  
• man søker kunnskap om valg, holdninger, erfaringer, opplevelser, oppfatninger 

og selvforståelse.
• man bør være «tett på» feltet man undersøker.  
• konteksten og omgivelsene er av stor betydning. 
• man trenger mange opplysninger om dem/det man undersøker. 

Aktuelle kvalitative tilnærminger er : 
• Observasjoner og feltstudier. Man innhenter data ved å skrive ned og 

deretter systematisere observasjoner i et naturlig felt (i naturlige sosiale 
sammenhenger).

• Intervju (snakke med folk). Man kan intervjue personer én og én 
(dybdeintervjuer) eller samle flere i såkalte fokusgrupper. 

• Dokumentstudier. Her studerer forskeren tekster, for eksempel kommunale 
rapporter og planer.  

Forskning som kommuner bestiller, har gjerne et anvendt eller praksisnært mål. Det 
betyr at kunnskapen en tar sikte på å utvikle, først og fremst har lokal relevans. Noen 
ganger gjentas undersøkelser som er gjort andre steder. Andre ganger blir det lokale 
perspektivet for begrenset til at en vinner innsikt av mer generell verdi. Men på sitt beste 
kan lokalt preget, anvendt forskning også ha gyldighet og interesse i en vid kontekst.

5. Klargjøring av datainnsamlingsinstrumentet

Før vi går i gang med datainnsamlingen, må vi utvikle selve verktøyet som dataene 
skal samles inn via. Skal vi intervjue, må vi lage en såkalt intervjuguide som fanger opp 
de hovedspørsmålene du vil at samtalen skal dreie seg om. Noen ganger er en slik 
intervjuguide svært strukturert og fastlagt, andre ganger bør den være mer åpen og 
fleksibel. Det er problemstillingen som avgjør dette. 

Også i de tilfellene vi skal gjøre observasjonsstudier og feltarbeid, må vi legge en 
plan for hva du skal se etter. 

Skal vi gjennomføre en kvantitativ spørreundersøkelse (en såkalt survey), må vi 
enten anvende et spørreskjema som har vært brukt i forskning tidligere, eller utvikle 
spørreskjemaet selv. Vær oppmerksom på at vi bør få tillatelse fra eieren av skjemaet 
dersom vi bruker en annen forskers instrument. 

Å utvikle et eget spørreskjema kan være nødvendig dersom vi ikke finner et 
som dekker det vi er ute etter. Å lage et godt og dekkende instrument er ofte en 
tidkrevende prosess. For eksempel bør det testes ut i en såkalt pilotundersøkelse som 
ledd i denne prosessen før datainnsamlingen settes i gang. 
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6. Innsamling av data

Når vi har valgt innsamlingsmetode og datainnsamlingsinstrument, er vi klar for å gå i 
gang med nettopp innsamlingen av dataene. Knyttet til datainnsamlingen er det ofte en 
rekke praktiske sider som må planlegges og avklares.  Vi må:

• innhente en særskilt forskningsetisk tillatelse (se kapittel 12). 
• innhente tillatelse fra institusjonseierne og få samtykke fra personene som skal 

involveres i undersøkelsen, herunder skrive et informasjonsbrev om prosjektet 
som skal leveres til dem som skal forespørres, slik at de får et godt grunnlag 
for å avgjøre om de skal delta eller ikke. 

Først når disse forholdene er avklart, kan du gå i gang med datainnsamlingen ved bruk 
av den metoden og de instrumentene du har valgt for dette. Datainnsamlingen er en 
spennende og ofte tidkrevende del av prosjektet. Her kommer du i direkte kontakt med 
det du skal studere.

7. Innlegging av data

Neste fase i forskningsprosessen dreier seg om å tilrettelegge innsamlede data 
for nærmere analyser. Hvordan tilretteleggingen skal foregå, vil avhenge av 
datainnsamlingsmetoden. Har man foretatt intervjuer, må intervjuene gjøres om til tekst 
(transkribering). Har man gjort feltarbeid, må feltarbeidsnotatene samles og klargjøres 
for analyser. Har man samlet inn spørreskjemadata, må spørsmålene og avkrysningene 
(tallverdier) legges inn i et statistikkprogram som muliggjør kvantitative analyser 
og statistiske regneoperasjoner. Man kan også bruke dataprogram for å organisere 
kvalitative data.

8. Analyse av data

Måten forskningsdataene er tilrettelagt på, vil avgjøre hvilke analyser som er mulig. 
Foreligger de som tekster, kan de struktureres og kategoriseres i hovedtemaer og 
undertemaer for å skape oversikt over materialet. Gjennom en slik systematisk 
tematiseringsprosess kan man for eksempel søke å få fram tekstenes og 
informantenes mening og selvforståelse (tekstenes «meningsbærende elementer» 
som en «meningsfortetting»). I kvantitative analyser søker man å få oversikt over 
innsamlede data ved å sortere dem og utføre matematiske beregninger knyttet til 
for eksempel gjennomsnitt og grad av variasjon mellom svarene. Dernest beregner 
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man ofte samvariasjon mellom to eller flere variabler (for eksempel spørsmålene i et 
spørreskjema) for å komme på sporet av mulige sammenhenger og årsaksforhold. 

Formålet med analysefasen er å skape oversikt over og perspektiv på 
dataene, enten det dreier seg om kvalitative eller kvantitative data. Det er selvsagt 
forskningsspørsmålene som avgjør hvilke konkrete analyser man skal gjøre.

9. Resultatpresentasjon

Når analysene er utført, må de oppsummerte dataene presenteres. Også her er det 
forskningsspørsmålene vi stilte i utgangspunktet som avgjør hva og hvordan dataene 
skal beskrives. Legg vekt på å framstille materialet på en leservennlig og oversiktlig måte. 
Stikkordet i resultatpresentasjonen er «beskrivelse». Det er dataene selv som her skal 
fortelle sin historie, ikke dine tolkninger av om hvorvidt noe av det var overraskende 
eller ikke.

10. Diskusjon 

I diskusjonsdelen får vi derimot god anledning til nettopp å tolke og vurdere dataene. 
Vi diskuterer dataene i lys av forskningsspørsmålet, tidligere forskning på feltet og de 
erfaringsbaserte kunnskaper vi måtte ha om emnet. 

11. Rapportering, publisering og formidling

Publisering av forskningsresultater er en meget viktig del av selve forskningsprosessen, 
der forskerne bidrar til fellesskapets kunnskapsbase. Offentliggjøring av resultater og 
metodebruk er nødvendig for den vitenskapelige utviklingen og debatten. Publisering 
muliggjør etterprøving av prosjektet og sammenlikning med resultater fra andre 
forskningsstudier.

Under skriveprosessen og sammenfatningen av resultatene må du ta hensyn til 
målgruppene for det du skriver. Skal du skrive en rapport eller en vitenskapelig artikkel? 
Det normale er at forskning presenteres som forskningsrapporter eller vitenskapelige 
artikler. Når vi planlegger å sende artikkelen til et vitenskapelig tidsskrift, må vi følge 
retningslinjene fra tidsskriftet, det letter prosessen med å publisere. 

Det er også andre formidlingsmåter enn den skriftlige publiseringen. Noen 
planlegger et internt foredrag på arbeidsplassen om prosjektet. Det kan også 
være aktuelt å delta med postere eller foredrag på nasjonale eller internasjonale 
konferanser. Før man kan presentere studien på en slik konferanse, må man sende inn 
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et sammendrag (abstract) innen en gitt frist. Konferansearrangører har vanligvis egne 
retningslinjer for format og innhold. 

CRIStin (Current Research Information System in Norway)  er en database for 
registering av forskningsaktiviteten ved universitet og høgskoler, der forskere registrerer 
publikasjoner, samt annen forsknings- og formidlingsaktivitet. 

Forskere har en moralsk plikt til å dele sine resultater med andre, også der 
forsøksresultatene ble annerledes enn forventet. Helsinki-deklarasjonen sier at 
«negative så vel som positive resultater skal publiseres eller på annen måte gjøres 
allment tilgjengelige». Helseforskningsloven forutsetter også at den forskningsansvarlige 
og prosjektlederen sørger for åpenhet rundt forskningen ved blant annet å gjøre 
forskningsresultatene allment tilgjengelig (§ 39).

Når det gjelder implementering og anvendelse av ny kunnskap i praksis, vises det til 
kapittel 14.
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11  HVA BØR EN FORSKNINGSPROTOKOLL 
INNEHOLDE?

Uttrykkene prosjektplan, prosjektbeskrivelse og forskningsprotokoll brukes ofte om 
hverandre. De handler alle om å beskrive bakgrunnen for forskningsprosjektet og 
gjennomføringen steg for steg. 

Helseforskningsloven pålegger at forskning som involverer mennesker og 
helseopplysninger, skal være beskrevet i en forskningsprotokoll.

Følgende hovedspørsmål bør besvares i en forskningsprotokoll: 
• Hvorfor skal prosjektet utføres? Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet. 
• Hva er prosjektets tema og problemstilling/forskningsspørsmål?
• Hvem skal gjennomføre prosjektet? Navn og stilling på prosjektleder og 

forskningsmedarbeidere. 
• Hvem retter prosjektet seg mot, og på hvilken måte skal prosjektet 

gjennomføres? Punktet inkluderer også forskningsetiske overveielser. Dette er 
protokollens metodedel. 

• Innenfor hvilken tidsramme skal det gjennomføres?
• Til hvilke kostnader skal det gjennomføres (budsjett)?
• Hvordan publisere? Plan for hvordan resultatene fra prosjektet skal publiseres.
• Hvilke litteraturreferanser er brukt i forskningsprotokollen?

Det er flere gode grunner til at man bør legge mye arbeid i formuleringen av en 
forskningsprotokoll. Den skal begrunne og overbevise leserne om at prosjektet 
faktisk bør gjennomføres. Protokollen skal dermed gi argumenter for at helse- og 
omsorgstjenesten trenger denne forskningen. Nært knyttet til dette brukes den til å 
få aksept for prosjektet fra overordnede og finansieringsinstanser. Ettersom den på en 
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detaljert måte beskriver metoden og gjennomføringen, bør den legges ved når man 
søker om tillatelse til å gå i gang med prosjektet (til institusjonen som blir involvert, i 
tillegg til Regional etisk komité/Personvernombudet for forskning). Forskningsprotokollen 
er selve arbeidsverktøyet som forskerne bruker når de skal gjennomføre prosjektet. Jo 
grundigere den er skrevet før prosjektet settes i gang, jo lettere er det å rapportere og 
skrive artikler i etterkant.

Kliniske studier som gjennomføres i henhold til Good Clinical Practice (GCP), har 
særskilte krav til protokoll og prosjektgjennomføring (se tekstboks).

I § 8 i Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning 
beskrives hva en forskningsprotokoll som minimum må omfatte:
• Navn på prosjektleder.
• En vitenskapelig utformet prosjektplan med angivelse av prosjektets formål, 

begrunnelse, materiale, metoder, sannsynliggjøring av at valgt studiedesign kan 
gi svar på forskningsspørsmålet, og anslåtte tidsrammer for prosjektet.

• Hvordan helseopplysninger skal behandles, herunder fra hvilke kilder 
helseopplysninger skal innhentes, og om slike opplysninger skal utleveres til 
andre.

• Vurdering av forskningsetiske utfordringer ved prosjektet, særlig nytte-/risiko-
aspektet for forskningsdeltakere.

• Finansieringskilder, interesser og avhengighetsforhold.
• Plan for offentliggjøring av resultater og opplysninger. 
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Hva en forskningsprotokoll skal inneholde, kan vi skjematisk sette opp i følgende 
tabelloversikt: 

Tittel En beskrivende tittel for prosjektet.

Sammendrag Sammendraget skal gi leseren et kort innsyn i alle hoveddelene i 
forskningsprotokollen. Det skal kunne stå på egne bein og gi god 
innsikt i prosjektet uten at en må lese hele protokollen.

Prosjektdeltakere 
og prosjekt- 
organisering

Navn på prosjektdeltakerne: prosjektleder, prosjektansvarlig, 
prosjektmedarbeidere, veiledere og samarbeidspartnere. 
Bør prosjektet i tillegg ha en styringsgruppe og/eller en 
referansegruppe?

Introduksjon: 
bakgrunn for 
prosjektet og 
nåværende 
kunnskapsstatus

I introduksjonen presenteres bakgrunnen for prosjektet og 
nåværende kunnskapsstatus på det aktuelle forskningsfeltet. En slik 
oppsummering vil bidra til at en blir mer bevisst på hva det faktisk 
trengs mer forskning på. Det man skal undersøke nærmere, er 
jo det som det ikke allerede er tilstrekkelig kunnskap om verken 
lokalt i kommunen eller i tidligere forskningslitteratur. Det er dette 
«forskningshullet» man skal forsøke å tette ved å gå i gang med 
prosjektet. 

Forsknings- 
spørsmål/ 
problemstilling 
og mål

Introduksjonen skal ende ut i en konkret problemstilling eller et 
forskningsspørsmål som dette prosjektet skal besvare. 
Nært knyttet til dette er å beskrive prosjektets mål. 

Materiale og 
metode

Hvilket data skal samles inn, på hvilken måte, og hvilke 
dataanalyser skal gjøres? Vær konkret og detaljert her. 
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Etiske 
overveielser

Det å gjennomføre en undersøkelse innebærer å påta seg et 
ansvar overfor enkeltpersoner, institusjoner og samfunnet, og det 
er derfor viktig å tenke over konsekvensene av den undersøkelsen 
som er planlagt. Disse overveielsene bør med i protokollen. 
Dessuten bør den inneholde en plan for hvordan en skal få den 
formelle forskningsetiske godkjenningen. 

Plan for 
publisering og 
formidling

Her settes det opp en tentativ plan for publisering og formidling 
av forskningsresultatene. Hvilke rapporter og artikler ser man 
for seg kan komme ut av studien? Hvem skal skrive dem? Hvor 
skal de publiseres? Når er det realistisk at de blir publisert? 
Ønsker man å formidle forskningsresultatene på andre måter, for 
eksempel på konferanser, i undervisning eller på institusjonens 
eller kommunens nettside? 

Tidsplan Det settes opp en tidsplan med milepæler for prosjektet tilknyttet 
hva som er rollene til de enkelte prosjektdeltakerne i ulike faser.

Finansiering og 
budsjett

Det lages et budsjett for prosjektet knyttet til lønns- og 
driftsutgifter (ressursbehov). 

Relevant 
litteratur

Oversikt over litteraturen som det er henvist til i protokollen, 
særlig knyttet til pkt. 4 om tidligere forskning og kunnskapsstatus 
på feltet man skal studere. 

Tips
Nyttig når man skal planlegge et prosjekt: Forskningshåndboken; 

Fra idé til publikasjon (www.oslo-universitetssykehus.no/
forskningshandboken)
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12  FORSKNINGSETIKK 

Forskningsetikk er et område av etikken som har med planlegging, gjennomføring 
og rapportering av forskning å gjøre. Forskning skal bidra med ny kunnskap og nye 
løsninger. 

Når mennesker er del av vår forskning, bør vi allerede i forbindelse med 
problemformuleringen stille spørsmålene:

• Hvem kan ha nytte av den nye kunnskapen?
• Kan vi bidra med noe overfor de menneskene som er involvert i 

forskningsprosjektet?
Forskning må ikke skje på bekostning av enkeltpersoners integritet, helse eller velferd. 
Det handler om å ivareta personvernet og sikre troverdigheten av forskningsresultatene. 
Utfordringene kan være knyttet både til selve forskningsprosessen og til forskningens 
resultater. Det er derfor nødvendig å finne en hensiktsmessig balanse mellom å sikre at 
forskningen kan utvikle ny og nyttig kunnskap, og å forhindre utilsiktede skadevirkninger. 
Etisk refleksjon må inngå som en del av forskningsprosessen. 

Hvordan reguleres forskningsaktiviteten?

Helseforskningslovene regulerer forskning der mennesker er involvert. Det finnes 
i tillegg andre egne regelverk, for eksempel knyttet til legemiddelstudier. Det 
er nødvendig å kjenne til de viktigste lovene knyttet til kommunens ansvar for 
tilrettelegging for og medvirkning til forskning. Det samme gjelder når kommunen 
initierer egne forskningsprosjekter, selv om disse som regel også skjer i samarbeid 
med en forskningsinstitusjon. Videre er det viktig å huske at forskning på helse- og 
pasientopplysninger omfattes av taushetsplikten i helsepersonelloven.
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Dersom en enhet i kommunen skal delta i et forskningsprosjekt, må selvsagt den 
faglige og administrative ledelsen ved virksomheten gi sitt samtykke/godkjenning. Det 
er imidlertid viktig å vite at de fleste prosjekter i tillegg trenger godkjenning fra Norges 
samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD) eller Regional etisk komité for medisinsk og 
helsefaglig forskning (REK) før oppstart.

Aktuelle helseforskningslover og godkjenningsinstanser 

Forskningsetikkloven 
Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning. Loven skal fremme god og redelig 
forskning, og lovens formål er at forskning i offentlig og privat regi skal skje i henhold 
til anerkjente etiske normer.  Det er opprettet et Nasjonalt utvalg for granskning av 
redelighet i forskning (Granskningsutvalget).

Helseforskningsloven 
Lov om medisinsk og helsefaglig forskning. Helseforskningsloven utgjør rammen for 
helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale og/eller helseopplysninger 
og har som formål å fremme god og etisk medisinsk og helsefaglig forskning. 

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet en veileder til 
helseforskningsloven. Veilederen inneholder kommentarer og presiseringer av 
sentrale bestemmelser i loven, med vekt på bestemmelser som gjelder for hva som 
skal legges frem for en REK til godkjenning; hvilke krav som stilles til samtykke fra 
forskningsdeltakere og unntakene fra disse kravene.

Dersom formålet med forskningen er å framskaffe kunnskap om helse og sykdom, 
må det meldes til Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Regionale forskningsetiske komiteer (REK)
For å ivareta enkeltpersoners og samfunnets interesser innenfor forskning, har vi 
forskningsetiske komiteer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Regionale komiteer 
for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk er hjemlet i forskningsetikkloven og 
helseforskningsloven. Det er til sammen syv regionale komiteer som er sammensatt 
av personer med ulik fagbakgrunn, lekrepresentanter og representanter for 
pasientforeninger. Disse oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for fire år om gangen. 

De regionale komiteene er som følger :
• REK sør-øst: Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Akershus, 

Østfold, Hedmark, Oppland og Oslo 
• REK vest: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane
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• REK midt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
• REK nord: Nordland, Troms og Finnmark

Komiteenes oppgave er å veilede og gi råd om forskningsetiske spørsmål ut fra 
etiske normer og verdier med bred aksept i samfunnet. REK gjør vurderinger av om 
forskningen blir drevet forsvarlig. I dette ligger også at man veier nytte og risiko opp mot 
hverandre, samt vurderer om personvernet er sikret. 

REK skal forhåndsgodkjenne:
• Medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter 
• Generelle og tematiske forskningsbiobanker 
• Dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning 

Portalen til REK finner du på http://helseforskning.etikkom.no. Generelle spørsmål skal 
rettes til REK i din geografiske region.

Kvalitetssikring er en del av helsetjenesten og omfattes ikke av helseforskningsloven. 
Den trenger derfor ikke forhåndsgodkjenning fra REK. Siden verken forskning eller 
kvalitetssikring er entydige begreper, kan det være vanskelig å avgjøre om et prosjekt er 
forskning eller kvalitetssikring.4 Da kan det aktuelle REK kontaktes på telefon eller e-post 
og bistå med nærmere avklaring.

Eksempel – REK-godkjenning unødvendig
Et eksempel på et forskningsprosjekt der det ikke er nødvendig å innhente REKs godkjenning, er en 
studie om sykepleieres erfaringer med å yte omsorg til hjemmeboende pasienter som begynner 
med hjemmesykepleie. I dette tilfellet skal informantene kun uttale seg om erfaringer med å gi pleie 
til andre, og altså ikke gi informasjon om egen helse. Denne typen prosjekt skal kun meldes til Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Eksempel – REK-godkjenning
Et eksempel på et medisinsk og helsefaglig forskningsprosjekt som skal godkjennes av REK, er forskning 
på hjemmeboende pasienters opplevelse av å måtte motta profesjonell hjelp til dagliglivets aktiviteter. I 
denne studien innhentes informasjon om personers helse. Når det er aktuelt å innhente denne typen 
informasjon, skal REK godkjenne prosjektet.

4. Veileder til lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven). 
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Personopplysningsloven 
Lov om behandling av personopplysninger. Lovens formål er å beskytte den enkelte mot 
at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. 

Personvernombudet for forskning ved Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) 
NSD er satt til å vurdere om en undersøkelse oppfyller kravene til å ivareta 
personvernet til mennesker som deltar i en undersøkelse. Dersom det er behov for 
å lage lister over personer som deltar i et forskningsprosjekt, må man søke NSD om 
godkjenning.

NSD har i tillegg som mål å være et kompetansesenter og tilbyr veiledning til 
forskere og studenter i forhold til datainnsamling, dataanalyse, metode, personvern og 
forskningsetikk.

Personvernombudets virksomhet er beskrevet på deres nettsider: www.nsd.uib.
no/personvern. Man kan ta kontakt med Personvernombudet som gir råd og veiledning 
i spørsmål som gjelder rettslige, etiske og tekniske sider ved innsamling, bruk, arkivering 
og gjenbruk av persondata. Her er det mulig å få hjelp til å avklare sentrale spørsmål 
knyttet til hvordan det er viktig å informere berørte parter, og om anonymisering, 
taushetsplikt og informert frivillig samtykke. 

Personopplysninger og samtykke

Prosjekter som omhandler opplysninger om personers helse må alltid behandles av 
REK. Det må imidlertid alltid innhentes samtykke til deltakerne i forskningsprosjekter 
uavhengig av om det skal innhentes helseopplysninger eller annen type opplysninger.

Hvor kan vi få mer informasjon?

På nettsiden www.etikkom.no, er det mye nyttig informasjon. Her er det også et 
rikholdig forskningsetisk bibliotek – FBIB. Nettsiden har i tillegg en lett tilgjengelig 
undervisningsressurs med artikler, etiske diskusjonseksempler, litteraturreferanser og 
andre ressurser innenfor temaet forskningsetikk. 
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13  FINANSIERING

I dette kapittelet tas følgende spørsmål opp:
1. Hvilke finansieringskilder finnes?
2. Hvordan søke midler til forskning?
3. Hvordan budsjettere et forskningsprosjekt?
4. Hvor stort må et prosjekt være for at kommunen må legge det ut på anbud?

Finansiering av forskning om og for den kommunale helse- og omsorgssektoren skjer på 
ulike nivåer. Nedenfor følger en oversikt over noen av de sentrale institusjonene som 
finansierer forskning innenfor helse og omsorg på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

1. Hvilke finansieringskilder finnes?

Nasjonalt nivå
På nasjonalt nivå har Norges forskningsråd en sentral rolle. Tilskuddet til helse- og 
omsorgsforskning gjennom Forskningsrådet er økende og kanaliseres til helse-, 
universitets- og høgskole- og instituttsektoren. Dette omfatter programmer innenfor 
områdene helse- og omsorgstjenester, psykisk helse, rus, folkehelse, utstøting fra 
arbeidslivet, aldersforskning, geriatri samt pasientrettet klinisk forskning innenfor blant 
annet allmennmedisin, men også friprosjektstøtteprogrammene. Se også andre aktuelle 
satsninger fra Forskningsrådet. 

Ulike nasjonale kompetansesentra bidrar til relevant forskning innenfor den 
kommunale helse- og omsorgssektoren. Dette gjelder for eksempel Nasjonalt 
kompetansesenter for legevaktsmedisin (Bergen), Nasjonalt senter for distriktsmedisin 
(Tromsø) og Antibiotikasenteret for primærmedisin (Oslo).

Videre finansieres en rekke forskningsprosjekter gjennom ExtraStiftelsen.  
ExtraStiftelsen består av 28 helse- og rehabiliteringsorganisasjoner, og man søker i 
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samarbeid med en av disse. Videre finansieres forskning gjennom Kreftforeningen. 
De ulike profesjonsforeningene tildeler også midler til forskning, herunder 

forskning rettet mot helse- og omsorgssektoren. Her kan nevnes Allmennmedisinske 
forskningsfond.

Regionalt nivå
De regionale forskningsfondene er et virkemiddel under Norges forskningsråd og har 
som mål å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder gjennom å bidra til å 
styrke forskning og innovasjon. Innenfor disse områdene skal de også bidra til langsiktig, 
grunnleggende kompetansebygging. Målet er å utvikle gode og konkurransedyktige 
forskningsmiljøer i alle fylker. 

Fondene skal dessuten møte regionenes FoU-behov gjennom å støtte FoU-
prosjekter initiert av bedrifter og offentlige virksomheter, herunder kommuner. Støtten 
kan gå til prosjekter lokalisert i og utenfor fondsregionens geografiske nedslagsfelt (se 
Appendiks for adresser).

På regionalt nivå finansieres forskning også gjennom de regionale helseforetakene 
som mottar øremerkede midler fra Helse-og omsorgsdepartementet (basis- og 
øremerket resultatbasert finansiering). Midlene skal i henhold til vedtektene 
fordeles av samarbeidsorganet mellom det regionale helseforetaket og universitet, 
og skal understøtte det lovpålagte ansvaret for forskning i helseforetakene. 
Finansieringsordningen ble positivt evaluert av Sintef i 2010. 

I oppdragsdokumentet stiller departementet krav til de regionale helseforetakene 
om forskning og innovasjon. 

Det avsettes også midler til ulike samhandlingsprosjekter mellom kommune og 
helseforetak som kan ha tilknyttet en forskningskomponent. Likeledes kan høgskole eller 
universitet være både samarbeidspartnere og bidragsytere. 

Fylkesmannen bidrar også med økonomisk støtte til ulike prosjekter, men dette vil i 
hovedsak være rettet mot utviklingsprosjekter og kompetansehevingstiltak.

Universitetene og høgskolene har ansvar som regionale utviklingsaktører. 
Universitets- og høgskoleloven pålegger institusjonene å samarbeide med blant annet 
offentlig forvaltning og å bidra som partnere i FoU-prosjekter.5  

Lokalt nivå
På lokalt nivå kan ulike frivillige organisasjoner eller lokale forskningsfond, i tillegg til 
kommunene selv i noen tilfeller, bidra til finansiering av forskning. 

5. Forskning og utviklingsarbeid ved de statlige høgskolene: Forskningsrådets policy for 2008-2012. Ny 
policy er under utvikling: http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Forskning_for_okt_kvalitet_pa_
utdanning/1253983788097/p1174467583739?WT.ac=forside_nyhet
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2. Hvordan søke midler til forskning

Kommunenes ansvar for å medvirke til og tilrettelegge for forskning medfører ikke et 
krav om at kommunene på eget initiativ skal initiere eller finansiere forskning. 

Det finnes ulike muligheter for å finansiere forskningsprosjekter helt eller delvis. 
Noen finansieringsinstitusjoner krever imidlertid mer enn andre. Felles for dem alle er at 
søknadene må være av god kvalitet. Til flere av de store finansieringsinstitusjonene, som 
Norges forskningsråd og Regionale forskningsfond, kreves det både faglig og akademisk 
tyngde for å kunne utarbeide søknader og prosjektbeskrivelser som kan bli vurdert for 
å motta økonomisk støtte. De krever som oftest at man inngår i forskningsnettverk 
nasjonalt og internasjonalt. For å nå opp her forutsettes derfor at kommunen inngår i et 
samarbeid med en forskningsinstitusjon, en høgskole eller et universitet. 

Utviklingssentrene, frivillige organisasjoner, Helsedirektoratet, fylkesmenn, lokale 
forskningsfond og legater vil gjerne kreve noe mindre av en prosjektbeskrivelse og 
faglige nettverk. Gjennom å samarbeide med utdanningsinstitusjonene og andre 
forsknings- eller kompetansesentre kan kommunene søke om finansiering av 
forskningsprosjekter. 

Avslutningsvis bør nevnes at EU-systemet utgjør en viktig finansieringskilde, 
herunder blant annet gjennom EUs syvende rammeprogram (humanistisk og 
samfunnsfaglig forskning).

Eksempel på forskningssamarbeid mellom høgskole og klinisk felt 
«Fra kaos til kontroll – helsepersonells handlinger for å skape trygghet hos personer med demens» er 
et treårig forskningsprosjekt. Hensikten er : 
• å utforske og beskrive helsepersonells handlinger som skaper trygghet hos urolige personer med 

demens
• å prøve ut tiltak som kan styrke helsepersonalets kompetanse.
Prosjektet er utviklet i et samarbeid mellom ansatte ved Furuheim Bo- og aktivitetssenter i Larvik, St. 
Hansåsen Utviklingssenter for sykehjem i Porsgrunn, Senter for omsorgsforskning Sør og Høgskolen i 
Telemark. 
Samarbeidet omfatter felles søknad om finansiering, samt en forskergruppe sammensatt av ansatte både 
fra sykehjem og høgskole. Videre har sykehjemmene stilt det kliniske feltet til disposisjon slik at forskerne 
har fått mulighet til å observere og intervjue ansatte. Forskerne har gitt tilbakemeldinger om foreløpige 
funn og muligheter for videre fagutvikling i klinisk felt. Det er under planlegging en intervensjon med 
utprøving av miljøtiltak. 
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3. Hvordan budsjettere et forskningsprosjekt?

Skal kommunen selv eller i samarbeid med andre instanser gjennomføre et 
forskningsprosjekt, må man utarbeide et budsjett. Budsjettet må være realistisk og ta 
utgangspunkt i prosjektskissen eller prosjektsøknaden. Prosjektet skal totalbudsjetteres, 
dvs. at alle kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, skal med.

Noen punkter det er viktig å få med i forbindelse med utarbeiding av et 
forskningsbudsjett:  

• Når skal prosjektet gjennomføres?
• Hvor mange personer og hvor stor stillingsprosent trenger en til å 

gjennomføre prosjektet?
• Lønnskostnader til deltakerne i prosjektet – husk sosiale kostnader tilsvarende 

et påslag på 42 % (2012) på personalressurser (prosenten varierer med 
arbeidsgivers pensjonsandel som årlig fastsettes av departementet).

• Prosjektets driftskostnader – reiser, innkjøp av utstyr etc.
• Eventuelt kjøp av tjenester knyttet til prosjektet.
• Kostnader knyttet til formidling og implementeringsarbeid i etterkant. 
• Husk alltid en post med diverse kostnader. Det er lurt å ha en slik post i tilfelle 

andre eller uforutsette utgifter. 
Noen ganger vil kommunen søke finansiering sammen med en forskningsinstitusjon, 
andre ganger er det forskningsinstitusjonen som er ansvarlig søker og har 
prosjektledelsen. Det er viktig å huske at det ofte kreves en egeninnsats som må legges 
inn i budsjettet.   

Før en setter i gang med budsjettering, kan det være greit å søke råd hos 
økonomiansvarlig i kommunen.

4. Hvor stort må et prosjekt være for at kommunen må legge 
det ut på anbud?
Hovedregelen er at kjøp av forsknings- og utviklingsoppdrag er å betrakte som innkjøp 
av en tjeneste. Det betyr i praksis at lov og forskrift om offentlige anskaffelser kommer til 
anvendelse. Selv om kommunen har innkjøpskompetanse og solid erfaring med anskaffelser, 
kan det knytte seg en del usikkerhet til innkjøp av forsknings- og utredningsoppdrag. Dette 
skyldes sannsynligvis at man relativt sjelden går til anskaffelse av denne typen tjenester. 

Ved anskaffelser som ligger mellom den nasjonale terskelverdien, kr. 500.000, og 
EØS-terskelverdi kr. 1 600 000 stilles det bestemte krav til prosedyre, blant annet om 
kunngjøring og plikten til å føre protokoll.



61

Ved anskaffelser over kr. 100.000 og under 500.000 er kravene til prosedyre av en 
litt annen karakter. Anskaffelsen skal likevel så langt det er mulig baseres på konkurranse. 
Det skal innhentes tilbud fra flere leverandører dersom dette er mulig. Det skal også 
føres protokoll.

Ved anskaffelser av forskningsoppdrag er det – i likhet med ved de fleste andre 
anskaffelser – viktig at de som skal utføre oppdraget, er kvalifiserte til det. Det kan man 
sikre seg ved å stille krav om for eksempel vitenskapelig kompetanse og kjennskap 
til feltet det skal forskes på. De konkrete kvalifikasjonskravene må ses i forhold til 
forskningsoppdraget. Det står mer om dette i Forskrift om offentlige anskaffelser.

5. Utlysning av forskningsoppdrag

Det kan ofte være vanskelig å utarbeide et konkurransegrunnlag som både er 
tilstrekkelig klart og tydelig og samtidig åpner opp for den dynamikken som må til i et 
forskningsoppdrag. Noe av det som skiller anskaffelser av forskningstjenester fra andre 
tjenesteanskaffelser, er at det ikke er gitt at den aktuelle forskningen fører fram til en 
bestemt konklusjon. Dette følger av den akademiske friheten. Likevel må man forsøke i 
størst mulig grad å klargjøre hva oppdraget går ut på, slik at det blir mulig å sammenlikne 
de ulike tilbudene man mottar.

Beskrivelsen av oppdraget kan blant annet inneholde:
• hva som er målet for forskningsoppdraget.
• hvorfor oppdraget skal gjennomføres, men ikke hvordan det skal løses i 

betydningen av for eksempel valg av metode.
• hva oppdraget skal omfatte, dvs. en avgrensning av hva det er viktig å få mer 

kunnskap om.
• en realistisk, men ikke for detaljert prosjektplan.
• hvordan resultater og funn kan anvendes i praksis.

Siden forskningsoppdrag ofte er vanskeligere å beskrive enn for eksempel innkjøp av 
kontorrekvisita, vil det kunne være andre anskaffelsesprosedyrer enn vanlig anbud som 
er bedre å bruke ved anskaffelse av forskningsoppdrag. Dersom vilkårene tillater det, 
kan for eksempel konkurransepreget dialog eller konkurranse med forhandling brukes til 
anskaffelsen. 

Til en slik anskaffelse anbefales det å bruke Standardavtalen for forsknings- og 
utredningsoppdrag som er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet. Den tar høyde for 
de forholdene som er spesielle ved forskningsoppdrag, som for eksempel avklaring av 
eiendomsretten til resultatene og retten til offentliggjøring av disse. Retten til å bruke 
resultatene i videre forskning og utredning er også et forhold som er viktig å regulere i avtale. 
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Standardavtalen kan være til hjelp i hele anskaffelsesprosessen. Det kan være et 
godt råd å ha denne foran seg når oppdraget skal beskrives, samt at den legges ved 
utlysningen. På denne måten kan tilbyder samtidig få kunnskap om hva som forventes.

For øvrig vises til en egen veileder til reglene om offentlige anskaffelser. 
Veilederen gir blant annet en grundig og oppdatert beskrivelse av når de ulike 
anskaffelsesprosedyrene skal tas i bruk. 

Nyttige lenker knyttet til anskaffelser

http://regjeringen.no/uopload/NHD/Vedlegg/Rapporter_2013/innovasjonseffektavoffentligeanskaffelser_2013.pdf.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2012/veileder-til-reglene-om-offentlige-anska.
html?id=437022
http://www.ks.no/tema/okonomi/offentlige-anskaffelser/Regelverk-offentlige-anskaffelser/
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Forskning/Avtaler/Standardavtalen_mbilag_feb2012bm.pdf
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14  IMPLEMENTERING OG ANVENDING AV 
FORSKNING I PRAKSIS

Forskning og innovasjon er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å skape gode 
tjenester. Implementering av forskning dreier seg om å iverksette og ta i bruk ny og 
lovende kunnskap i den daglige driften. På denne måten bygges det bro mellom ny 
kunnskap og praktisk handling.

Når du implementerer forskningskunnskap i en lokal kommunal sammenheng, bør 
du tenke på at disse forskningsfunnene vanligvis er framkommet i andre sammenhenger 
enn din kommune. Funnene må derfor «oversettes» og tilpasses til din lokale kontekst. 
Noen har gjerne så stor tro på forskningens autoritet at de tror at forskningsresultater 
som er utviklet i en kontekst, for eksempel i USA, automatisk virker på samme måte hos 
oss, for eksempel på et norsk sykehjem. Her må vi være edruelige og være villige til å 
tilpasse konklusjonene i forskningen til «vår» virkelighet. Gjør vi det, er det større sjanse 
for at de kommer til varig nytte.

Det er mye fokus på implementering av kunnskap i organisasjoner. Dette henger 
nært sammen med det rådende idealet om organisasjoner som lærende, et ideal de 
fleste kommuner strekker seg etter. Å legge til rette for og igangsette forskning og 
utvikling er viktige skritt på veien mot å bli en lærende organisasjon. Men like viktig er 
det å tilegne seg og anvende den nye kunnskapen som skapes. 

I Meld. St.10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester vises det til at det er en 
lang vei fra forskning til kunnskapsbasert praksis. Det kan være en utfordring å få ansatte 
i helse- og omsorgssektoren til å anvende ny kunnskap. Forskning som gjennomføres i 
samarbeid med eksterne forskningsmiljøer og som en integrert del av klinisk praksis, kan 
bidra til at helse-og omsorgspersonell blir mer faglig oppdatert og det kan bli lettere å 
implementere ny kunnskap.  
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Det er vanskelig å si noe generelt om implementering av forskning fordi forskningen 
kan ha svært ulik karakter, og funn kan innebære alt fra at enkeltindivider bør endre 
praksis på et gitt felt til at større strukturer bør revideres eller holdninger innenfor 
organisasjonen endres. Forutsetningen for at alt dette skal lykkes, er likevel den samme: 
at både individer og organisasjonen som helhet er åpen for utvikling og endring, og ser 
det som sitt ansvar å dra i samme retning mot et felles mål. 

Utviklingsarbeid i betydningen systematisk virksomhet som anvender kunnskap 
fra forskning og som er rettet mot å innføre nye, forbedrede prosesser, systemer og 
tjenester,1 bør kunne ses som et ledd i å implementere og anvende forskningsresultater. 
Forutsetningen er at det finnes en prosjektbeskrivelse der mål og systematikk samt 
tidsplan, budsjett og formidling er beskrevet. Utviklingsprosjektet må være godkjent av 
ledelsen. 

Lederskapet er svært viktig; implementering av ny kunnskap må støttes gjennom 
både praktiske prioriteringer og ressursbruk. Faglige prosedyrer og retningslinjer må 
oppdateres og gjøres lett tilgjengelige i praksis, samt følges opp med opplæring. 

Like viktig er det at de ansatte i kommunen støtter opp, at de ser betydningen 
av å lære noe nytt og endre holdninger eller praksis. Implementering tar tid og 
krever systematisk arbeid. Det er viktig at implementering av forskningsresultater ses 
i sammenheng med kompetanseutvikling i kommunen og hos de ansatte generelt, 
og inngår i langsiktige strategier. I slike langsiktige strategier inngår også evaluering av 
nyetablert praksis: en kritisk vurdering av hva en har fått til, og hva en bør arbeide mer 
med. 

Et enkelt kurs eller en rapport er sjelden nok til å endre veletablerte holdninger 
eller rutiner, særlig ikke hos ansatte som er presset på både tid og økonomi. Vi kan 
tenke oss at en slik veiledning kan organiseres i samråd med dem som har utført 
forskningen. Penger, tid og strategi for å implementere forskningsresultater – eller 
planer om dette – bør ligge i bunnen av selve forskningsprosjektet. Slik unngår man at 
gode og nyttige resultater blir skrivebordsmat når prosjektet er over og forskerne har 
dratt hjem til sitt.

Forskning og forskningsresultater bør også settes på dagsordenen i interne 
undervisningsopplegg i kommunen der dette er hensiktsmessig. Ansatte, studenter og 
forskere bør oppmuntres til å legge fram sine erfaringer. Dette vil kunne være med på 
å skape et klima for lettere å kunne implementere og prøve ut resultater. Det er alltid 
utfordrende for organisasjoner å endre på innarbeidede rutiner eller måter å tenke 
på. Når en prøver ut og implementerer forskning og forskningsresultater, er det derfor 
svært viktig at en får mulighet til å melde tilbake til staben hvordan dette virker. Med 
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andre ord: skal en lykkes med implementering av forskning, må forskning settes på 
dagsordenen, og de ansatte oppmuntres til å prøve ut og tilbakemelde. Som leder er 
det derfor viktig å skape entusiasme. 

Viktige suksessfaktorer:
• Forskningsresultatet som skal implementeres har solid og bred evidens ( det 

vil si er godt dokumentert fra anerkjente kilder).
• Implementeringen har god forankring i kommunal ledelse.
• Implementeringen ledes av personer med troverdighet og engasjement.
• Det tas hensyn til lokale kontekstuelle forhold.
• De ansatte jobber i grupper for å få eierforhold til implementeringen.
• Informasjon om forskningsprosjektet til dem resultatene angår så tidlig i 

prosessen som mulig. Hvordan kan disse bidra og således få medeierskap til og 
entusiasme overfor forskningsprosess og resultater?

• Forskningen oppleves som relevant for dem det gjelder.
• De ansatte opplever å bli sett og hørt.
• De ansatte har et felles mål.
• Kompetanseheving og utvikling av organisasjonen er prioritert av ledelsen og 

demonstrert gjennom prioriteringer og bevilgninger.
• Det er nok bemanning til å kunne gjennomføre ønsket endring.
• Strategien for forskningsimplementering er langsiktig.
• Noen med tilstrekkelig kompetanse har ansvar for å følge opp 

implementeringen. 
• Implementeringen integreres i hverdagen og koordineres med annen 

kompetanseheving.
• Det skapes entusiasme!  

Helse- og omsorgsdepartementet anbefaler læringsnettverk som verktøy for å spre 
kunnskap og forbedre kvaliteten på tjenester i kommunene. Dette er høyst relevant 
også i forhold til implementering av kunnskap. Om læringsnettverk og håndbok i 
læringsnettverk (under utarbeidelse), se Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Det vil ofte være aktuelt å vurdere ressursbruk og helseeffekt av nye tiltak. 
Kunnskapssenteret kan bidra med å utvikle helseøkonomiske modeller med sikte på å 
vurdere om ressursbruk står i rimelig forhold til effekten. 

Hovedpoenget med praksisnær forskning er at den skal kunne implementeres i den 
kommunale hverdagen med målsetting om å bidra til økt kvalitet på tjenestene.
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APPENDIKS

Eksempler på avtaler, avtaler og særavtaler

Porsgrunn Distrikt Psykiatrisk Senter (DPS) og Porsgrunn kommune v/Kultur, idrett og 
fritid og Psykisk helsetjeneste og rusomsorg og Høgskolen i Telemark (HiT), Avdeling for 
helse- og sosialfag (HS) inngår med dette en intensjonsavtale med hensikt å formalisere 
eksisterende samarbeid og for å fremme partenes faglige utvikling. 

1. Avtalens formål  
Avtalens formål er å samarbeide om utvikling av hverandres kompetanseområder i 
helse- og sosialfag og kulturfag innen forskning, utviklingsarbeid, kurs, undervisning og 
veiledning.

2. Avtalens forankring
• Intensjonsavtalen har sin forankring i Helse Sør-Øst sitt strategiske 

plandokument og STHF sin psykiatriplan.
• Porsgrunn kommune ved Kommuneplanens samfunnsdel, omsorgsplan, 

opptrappingsplan for psykisk helse og folkehelseprogrammet. 
• Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2005-2009 – «På vei til universitet».

3. Partenes kompetanse
• Porsgrunn DPS har kompetanse på klinisk arbeid, prosjektarbeid og 

utøver betydelig fagkompetanse innen området psykisk helsearbeid og 
rusavhengighetsrelatert problematikk.

• Porsgrunn kommune har innenfor overnevnte organisatoriske enheter 
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kompetanse innen brukermedvirkning, kultur og helse samt tiltak overfor 
målgrupper med funksjonshemning, rusproblematikk og psykiske lidelser/
problemer, samt prosjektarbeid.

• HiT har kompetanse innen forskning, utdanning, pedagogisk arbeid og 
prosjektarbeid innenfor bl.a. helse- og sosialfag og kulturfag.

4. Områder for kompetanseutnyttelse 
• Utvikle konkrete samarbeidsprosjekter knyttet til partenes 

kompetanseområder.
• Bistå hverandre i aktuelle FOU-prosjekter relatert til partenes 

kompetanseområder.
• Utvikle muligheter for partenes ansatte og studenter til å delta i ulike 

samarbeidsprosjekter mellom partene.
• Gjennom samarbeid å bidra med undervisning og veiledning av ansatte og 

studenter.
• Videreutvikle «Porsgrunnskonferansen» som en nasjonal konferanse med 

fokus på forskning og fagutvikling der livskvalitet og det helsefremmende 
brukerperspektivet legges til grunn.

• Der det er hensiktsmessig å tilstrebe deltakelse i hverandres faglige 
fora. Partene har et gjensidig informasjonsansvar om hverandres 
kompetanseutviklingsaktiviteter som f.eks. fagdager, kurs og undervisning.

• Bidra til å styrke partenes faglige nettverk.

5. Økonomi 
I hovedsak bør det være et forhold av gjensidighet i den økonomiske ressursinnsatsen. 
Kjøp og bytte av tjenester er aktuelt, og skal avtales i hvert enkelt tilfelle.

6. Partenes ansvar og plikter
• Partene har et gjensidig informasjonsansvar for endring og utvikling som 

kan ha betydning for samarbeidet og som vil ha konsekvenser for faglig, 
administrativ eller organisatorisk virksomhet.

• Det påhviler avtalens parter å gjøre denne avtalen kjent ved den enkelte 
institusjon.

7. Avtale for det enkelte samarbeidsprosjekt, veiledning og undervisning
• Det skal utarbeides en prosjektbeskrivelse for det enkelte prosjekt etter 

gjeldende norm. 
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• Prosjekter reguleres i særavtaler mellom partene.
• Prosjekter godkjennes og undertegnes av partene.
• Kurs og undervisning. Konkretiseres i egen samarbeidsavtale/kontrakt for ett 

studieår av gangen. 
• Praksisstudier for studenter i grunnutdanning i sykepleie, vernepleie, 

barnevernspedagogikk og aktuelle videreutdanningsprogrammer konkretiseres 
i egne praksisavtaler for ett studieår av gangen. Skal foreligge 15. mai hvert år. 

8. Evaluering
• Det etableres et kontaktforum bestående av representanter for de tre 

samarbeidspartnerne. Kontaktforumet er ansvarlig for å drøfte og evaluere 
intensjonsavtalen. Porsgrunn DPS er ansvarlig for å innkalle til kontaktforum 
hvert halvår.

• Intensjonsavtalen evalueres på bakgrunn av de resultater som oppnås gjennom 
samarbeidsfora, tiltak og prosjekter i forhold til det som er beskrevet i punkt 
fire.

• Intensjonsavtalen evalueres etter to år.
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Aktuelle lover

• LOV-1979-06-19-69: Lov om offentlighet i forvaltningen
• L16.07.1999 nr. 69 Lov om offentlige anskaffelser
• LOV 1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
• L20.06.2008 nr. 44 Lov om medisinsk og helsefaglig forskning 

(helseforskningsloven) 
• LOV-2001-05-18-24: Lov om helseregistre og behandling av
• helseopplysninger (helseregisterloven) 
• LOV-2000-04-14-31: Lov om behandling av personopplysninger 

(personopplysningsloven)
• L25.09.1992 nr. 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
• L24.06.2011 nr. 30 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 

(helse- og omsorgstjenesteloven)
• L24.06.2011 nr. 29 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
• L18.12.2009 nr. 131 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen 
• LOV-1999-07-02-64: Lov om helsepersonell m.m. (helsepersonelloven)
• L02.07.1999 nr. 63 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og 

brukerrettighetsloven)
• L08.11.1991 nr. 76 Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd
• L15.06.2001 nr. 93 Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) 
• L02.07.1999 nr. 62 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 
• (psykisk helsevernloven)
• L02.07.1999 nr. 61 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. 

(spesialisthelsetjenesteloven)
• LOV 1983-06-03 nr. 54 Lov om tannhelsetjenesten 

Aktuelle forskrifter

• F01.07.2009 nr. 955 Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig 
forskning

• F08.06.2007 nr. 593 Forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning.
• F07.12.2007 nr. 1389Forskrift om innsamling og behandling av 

helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften)
• F21.12.1990 nr. 1022 Forskrift om opphavsrett til åndsverk og fotografi
• F17.02.2006 nr. 204 Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- 
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og omsorgsstatistikk
• FOR-2000-12-21-1385: Forskrift om pasientjournal 
• FOR-2000-12-15-1265: Forskrift om behandling av personopplysninger 
• FOR-1995-04-26-392: Forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. 
• FOR-2000-04-14-328: Forskrift om fastlegeordningen i kommunen. 
• FOR-2003-06-27-792: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for 

tjenesteyting
• etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og 

etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. 
• FOR-2002-12-20-20-1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og 

helsetjenesten
• FOR -2006- 04-07 nr 402 Forskrift om offentlige anskaffelser
• FOR 2006-02-17 nr 204: Forskrift om pseudonymt register for individbasert 

pleie- og
• omsorgsstatistikk Det er treff i flere dokumenter, gå til neste?
• F16.12.2011 nr 1256 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan 

og koordinator
• FOR-1984-05-24-1268: Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den 

offentlige tannhelsetjenesten
• F28.06.2012 nr 692 Forskrift om oversikt over folkehelsen
• F18.11.2011 nr 1115 Forskrift om kommunal medfinansiering av 

spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
• F12.11.2010 nr 1426 Forskrift om en verdig eldreomsorg 

(verdighetsgarantien)
• F09.11.2012 nr 1045 Forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournal i 

formalisert arbeidsfellesskap

Aktuelle rundskriv 

• IS-7/2006: Tilgang til og utlevering av opplysninger i elektroniske 
pasientjournaler. 2001.06.28 nr 0765: (Helse- og omsorgsdepartementet)

• Forskrift om habilitering og rehabilitering 
• IS-1253: Veileder til forskrift om individuell plan 
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Sentrale helsepolitiske dokumenter

• Meld. St. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas 
omsorgsutfordringer

• Meld. St. 30 (2008-2009) Klima for forskning
• Meld. St. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett 

sted – til rett tid
• Meld. St. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)
• Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet – Trygge tjenester. Kvalitet og 

pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten
• Meld. St. 18 (2012-2013) Lange linjer- kunnskap gir muligheter
• Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg
• NOU 2005:1 God forskning – bedre helse
• NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg
• Oppsummering av forskning, artikler og rapporter fra omsorgsfeltet 2012 

(Helsedirektoratet, 2013)
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Nyttige adresser
Offentlige instanser

Instans Nettadresse
Helse- og omsorgsdepartementet www.regjeringen.no/nb/dep/hod
Helsedirektoratet www.helsedirektoratet.no
Helsetilsynet www.helsetilsynet.no
Norges forskningsråd www.forskningsradet.no 
Pasient- og brukerombudet www.pasientombudet.no
Fylkesmannen www.fylkesmannen.no
Datatilsynet www.datatilsynet.no
Regionaletisk komité, hjemmeside www.etikkom.no/rek
Fylkeskommunen www.norge.no/styresmakter/liste.

asp?el=59&nside=fylke

Regionale helseforetak

Instans Nettadresse
Helse Midt-Norge RHF www.helse-midt.no
Helse Nord RHF www.helse-nord.no
Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no
Helse Vest RHF www.helse-vest.no

Forskningsfond

Navn Adresse
Regionalt forskningsfond Agder Postboks 788 Stoa

4809 ARENDAL
Regionalt forskningsfond, Hovedstaden
 

Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum
0107 Oslo

Hedmark fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Oppland fylkeskommune Postboks 988
2626 Lillehammer
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Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen
7004 Trondheim

Troms fylkeskommune Postboks 6600 
9292 Tromsø

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset
9815 Vadsø

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset
8048 Bodø

Oslofjordfondet
Vestfold fylkeskommune

Svend Foyns gate 9
3126 Tønsberg

Buskerud fylkeskommune Postboks 3563
3007 Drammen

Telemark fylkeskommune Postboks 2844
3702 Skien

Vestfold fylkeskommune Svend Foyns gate 9
3126 Tønsberg

Regionale forskningsfond Vestlandet
Hordaland fylkeskommune

Postboks 7900
5020 Bergen

Forskningsinstitusjoner

Forskningsinstitusjon Nettadresse Sted
Agderforskning AS www.agderforskning.no Kristiansand, Arendal
Allmennmedisinske 
forskningsenheter (AFE)

Oslo, Bergen, 
Trondheim og Tromsø

Allmennmedisinsk 
forskningsutvalg (AFU) 
under Norsk forening for 
allmennmedisin

www.ntnu.no/ism/afe-
nyhetsarkiv

Oslo

Allmennmedisinsk 
forskningsfond (AMFF) 
under Norsk forening for 
allmennmedisin 

http://www.fastlegen.no/
hvordan-fastlegen-jobber/
fag+og+forskning/verd-aa-
vite/

Oslo

Arbeidsforskningsinstituttet AS www.afi-wri.no Oslo
Forskningsstiftelsen Fafo www.fafo.no Oslo
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Forskningsinstitusjon Nettadresse Sted
Institutt for samfunnsforskning 
ISF

www.samfunnsforskning.no Oslo

Kreftregisteret, Institutt for 
befolkningsbasert kreftforskning

www.kreftregisteret.no Oslo

Møreforsking www.moreforsk.no Volda
Nasjonalt folkehelseinstitutt www.fhi.no Oslo
Nasjonalt kompetansesenter 
for legevaktmedisin 

www.uib.no/isf/
legevaktmedisin/

Bergen

Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten

www.kunnskapssenteret.no Oslo

Nasjonalt senter for 
distriktsmedisin

www.nsdm.no Tromsø

Nordisk institutt for kvinne- 
og kjønnsforskning

www.nikk.uio.no Oslo

Nordisk Samisk Institutt/Sámi 
Instituhtta

www.nsi.no Guovdageaidnu / 
Kautokeino

Nordlandsforskning www.nordlandsforskning.no Bodø
Norsk institutt for by- og 
regionforskning (NIBR)

www.nibr.no Oslo

Norsk institutt for forskning 
om oppvekst, velferd og aldring
(NOVA)

www.nova.no Oslo

Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste AS

www.nds.uib.no Bergen

Norsk senter for 
bygdeforskning

www.bygdeforskning.no Oslo

NORUT NIBR Finnmark AS www.norut.no Alta
NORUT Samfunnsforskning AS www.norut.no Tromsø
NTNU Samfunnsforskning AS www.samforsk.no Trondheim
SINTEF Helse www.sintef.no/helse Oslo
Statens institutt for 
forbruksforskning (SIFO)

www.sifo.no Oslo
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Forskningsinstitusjon Nettadresse Sted
Statens institutt for 
rusmiddelforskning

www.sirus.no Oslo

Statistisk sentralbyrås 
forskningsvirksomhet

www.ssb.no Oslo

Stiftelsen Østfoldforskning www.ostfoldforskning.no Fredrikstad
Telemarksforsking www.telemarksforskning.no Bø i Telemark
Telemarksforsking – Notodden www.tfn.no Notodden
Trøndelag Forskning og 
Utvikling AS

www.tfou.no Steinkjer

Vestlandsforskning www.vestforsk.no Sogndal
Østlandsforskning www.ostforsk.no Lillehammer
Senter for omsorgsforskning www.omsorgsforskning.no
Senter for omsorgsforskning Sør www.omsorgsor.no Porsgrunn, Grimstad
Senter for omsorgsforskning 
Vest

www.hib.no/senter/
omsorgsforskning/

Bergen

Senter for omsorgsforskning 
Øst

www.hig.no/
omsorgsforskning

Gjøvik

Senter for omsorgsforskning 
Midt-Norge

www.omsorgsforskning-
midt.no

Levanger

Senter for omsorgsforskning 
Nord

http://uit.no/ansatte/
organisasjon/hjem?p_
dimension_id=88122&p_
menu=42374&p_lang=2

Tromsø

Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter, Sør

Sørlandet sykehus
Postboks 783 Stoa
4809 Arendal

Arendal
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Forskningsinstitusjon Nettadresse Sted
Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter, Vest

TkVest- Hordaland
Årstadveien 19
5009 Bergen

TkVest-Rogaland
Tastagaten 30
4001 Stavanger

TKVest-Sogn og Fjordane

Bergen, Stavanger

Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter, Nord

Hansine Hansens vei 86
9019 Tromsø

Tromsø

Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter, Øst

Postboks 220
1702 Sarpsborg

Sarpsborg

Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Midt-Norge

Pb 2350 – nr. 3701
7004 Trondheim

Trondheim

Kompetansemiljø

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging 
(NSSF) 

nssf-post@medisin.uio.no 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
(NKVTS) 

postmottak@nkvts.unirand.
no 

RVTS Nord RVTS@unn.no 
RVTS Sør rvts.sor@bufetat.no 
RVTS Øst rvts@ous-hf.no 
RVTS Vest rvts@helse-bergen.no 
RVTS Midt rvts@stolav.no 
Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og 
Sør (RBUP Øst og Sør) 

mail@r-bup.no 

Regionsenter for barn og unges psykiske helse Midt-
Norge (RBUP Midt-Norge) 

rbup@medisin.ntnu.no 



78

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord 
(RKBU Nord) 

postmottak@uit.no 

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest (RKBU 
V). 

post.rkbu@uni.no 

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (for 
voksne i kommunene) 

kontakt@
psykiskhelsearbeid.no 

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk 
helse, tidligere Mental helse kompetanse 

post@erfaringskompetanse.
no 

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp post@selvhjelp.no 
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse 
(NAKMI) 

post@nakmi.no 

Norsk senter for studier av problematferd og innovativ 
praksis AS (Atferdssenteret) 

post-atferd@
atferdssenteret.no 

Kompetansesenter rus – region Sør info@borgestadklinikken.no 
Kompetansesenter rus - region Oslo postmottak@vel.oslo.

kommune.no 
Kompetansesenter rus – region Øst solveig.brekke.skard@

sykehuset-innlandet.no 
Kompetansesenter rus – region Vest Bergen post@bergensklinikkene.no 
Kompetansesenter rus – region Vest Stavanger 
Kompetansesenter rus – region Midt-Norge postmottak@rus-midt.no 
Kompetansesenter rus – region Nord post@korusnord.no 
Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og 
alternativ medisin 

postmottak@uit.no 

Senter for samisk helseforskning saminor@ism.uit.no 
SUSS – Senter for ungdom samliv og seksualitet suss@suss.no 
Klara klok – Nettside for helse for barn og ungdom post@klara-klok.no 
Sex og samfunn – senter for ung seksualitet (tidligere 
KSO – klinikk for seksuell opplysning) 

post@sexogsamfunn.no 

Pro-sentret prosentret@vel.oslo.
kommune.no 

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Bergen legevaktmedisin@uni.no 
Antibiotikasenteret for primærmedisin post@antibiotikasenteret.

no 
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Nasjonalt senter for distriktsmedisin inger.lise.selnes@uit.no 
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning naku@hist.no 
Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Representanter etter egen 

liste (utviklingssenter.no)

Universitet- og høgskolesektoren

Høgskole/Universitet Nettadresse Sted

NTNU www.ntnu.no Trondheim
Universitetet i Agder www.uia.no Grimstad, Kristiansand
Universitetet i Bergen www.uib.no Bergen
Universitetet i Nordland www.uin.no Bodø
Universitetet i Oslo www.uio.no Oslo
Universitetet i Stavanger www.uis.no Stavanger
Universitetet i Tromsø www.uit.no Tromsø
Universitetet for miljø og biovitenskap www.umb.no Ås
Høgskolen i Molde www.himolde.no Molde
Norges idrettshøgskole www.nih.no Oslo
Norges musikkhøgskole www.nmh.no Oslo
Høgskolen i Bergen www.hib.no Bergen
Høgskolen i Buskerud www.hibu.no Drammen, Kongsberg
Høgskolen i Finnmark www.hifm.no Alta
Høgskolen i Gjøvik www.hig.no Gjøvik
Høgskolen i Harstad www.hih.no Harstad
Høgskolen i Hedmark www.hihm.no Hamar
Høgskolen i Lillehammer www.hil.no Lillehammer
Høgskolen i Narvik www.hin.no Narvik
Høgskolen i Nesna www.hinesna.no Nesna
Høgskolen i Nord Trøndelag www.hint.no Levanger, Steinkjer
Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no Oslo, Lillestrøm
Høgskulen i Sogn og Fjordane www.hisf.no Førde, Songdal
Høgskolen Stord Haugesund www.hsh.no Stord, Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no Trondheim
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Høgskolen i Telemark www.hit.no Porsgrunn, Bø, 
Notodden og Rauland

Høgskolen i Vestfold www.hive.no Horten
Høgskolen i Volda www.hivolda.no Volda
Høgskolen i Østfold www.hiof.no Halden, Fredrikstad
Høgskolen i Ålesund www. hials.no Ålesund
Kunsthøgskolen i Bergen www.khib.no Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo www.khio.no Oslo
Samisk høgskole, Sámi allskuvla www.samiskhs.no Alta
Diakonhjemmet Høgskole www.

diakonhjemmet.no
Oslo

Haraldsplass Diakonale høgskole www.haraldsplass.no Bergen
Lovisenberg diakonale høgskole www.ldh.no Oslo
Diakonova www.diakonova.no Oslo

Interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner

Organisasjon Nettadresse

KS www.ks.no
VIRKE www.virke.no
Fylkeskommunale eldreråd Se det enkelte fylket
Statens seniorråd www.seniorporten.no
Kommunale eldreråd www.seniorporten.no
Norsk pensjonistforbund www.pensjonistforbundet.no
Rådet for psykisk helse www.psykiskhelse.no
Mental Helse www.mentalhelse.no
Nasjonalforeningen for folkehelsen www.nasjonalforeningen.no
Norske Kvinners Sanitetsforening www.sanitetskvinnene.no
Stiftelsen Kirkens bymisjon www.bymisjon.no
Kirkens sosialtjeneste www.kirkenssosialtjeneste.no
Blå Kors www.blakors.no
Røde Kors www.rodekors.no
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon www.ffo.no



NOTATER







Hvorfor bør en øke satsingen på forskning i den kommunale helse- og 
omsorgssektoren? For noen er svaret selvfølgelig: Det er for å utvikle kvaliteten på 
tjenestene og sikre at brukernes behov blir godt ivaretatt – og for å styrke framtidas 
helse- og omsorgstjenester. Men det er ikke bare det – et økt fokus på forskning og 
forskningsbasert praksis kan også være stimulerende for fag- og arbeidsmiljøet og kan 
derfor også være med på å styrke rekrutteringen til sektoren.

Mange kommuner arbeider i dag systematisk med forskning og er gode 
tilretteleggere for forskningsaktiviteter, men mange strever med å få det til. Målsettingen 
med denne håndboken er å komme med råd, både til de kommuner som er i gang, 
de som planlegger og de som ønsker å komme i gang med forskningsaktiviteter eller å 
tilrettelegge for forskning. 

1. januar 2012 trådte ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i 
kraft. Loven tydeliggjør kommunenes ansvar for å medvirke til og tilrettelegge for 
forskning innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I § 8-3 står det: 
«Kommunen skal medvirke til og tilrettelegge for forskning for den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten». Målet er å stimulere til praksisnær forskning og bidra til at 
tjenestene sprer og tar i bruk ny kunnskap i møte med framtidige utfordringer.

Denne publikasjonen er laget som en håndbok for hvordan kommunene kan 
medvirke til og tilrettelegge for forskning i helse- og omsorgssektoren. Den er utarbeidet 
av Senter for omsorgsforskning Sør og Senter for omsorgsforskning Vest på oppdrag fra 
Helse- og omsorgsdepartementet. 
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Innledning
Pasient- og brukerombudenes virksomhet er hjemlet i lov om pasient- og 
brukerrettigheter av 2. juli 1999 kapittel 8. Ombudene skal arbeide for å ivareta
pasientene og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for
å bedre kvaliteten på disse tjenestene.

Det er ansatt pasient- og brukerombud i hvert fylke og disse har tett kontakt og
faglig samarbeid. Ombudskontorene har i gjennomsnitt 4 ansatte, og det legges
vekt på tverrfaglig kompetanse.

Pasient- og brukerombudene er administrativt tilknyttet Helsedirektoratet, som
har det formelle arbeidsgiveransvaret. Ombudene utøver sin faglige virksomhet
selvstendig og uavhengig.

I 2003 ble pasientombudene overført fra fylkene til Staten som en følge av 
helseforetaksreformen. Det ble presisert at ordningen skal komme de «tause»
brukergruppene til gode, ved at ombudene skal være et talerør for de gruppene
som ofte har vanskeligheter med å ivareta egne interesser. Dette er pasienter
og brukere som ut fra sin diagnose, funksjonsnivå og livssituasjon vanskelig 
klarer å skaffe seg informasjon om regelverk og rettigheter. Ombudet må drive
utadrettet virksomhet også overfor grupper som har behov for bistand og som
ikke oppsøker ombudet.

Ombudets arbeid kjennetegnes ved:
• tett og direkte kontakt med pasienter, brukere, pårørende og tjenestestedene 
• råd, veiledning og informasjon
• bistand i forbindelse med henvendelser og klager 
• arbeid for å bidra til bedre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten 

I 2013 mottok landets pasient- og brukerombud 14433 saker. 

2011 2012 2013

Henvendelser 13 913 15 225 14 433

Totalt antall saker 2011-2013.
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Årsak til henvendelse

Antall problemstillinger per spesialitet

Antall problemstillinger per spesialitet 2013 (≥ 200).

Årsaker til henvendelsene 2013 (≥ 200).

I statistikken er det en differanse mellom antall henvendelser og antall problem-
stillinger. Dette skyldes at det ved en og samme henvendelse kan bli registrert opp
til tre ulike behandlingsteder og problemstillinger.
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Ombudet har gjennom møter med brukere av helse- og omsorgstjenesten sam-
let erfaringer som kan brukes for å styrke kvaliteten i tjenestene og samhand-
lingen med pasientene og brukerne. Erfaringer som bør lyttes til og brukes til å
styrke tjenestene og reetablere tillit. Det er noen av disse erfaringene vi ønsker
å formidle. I tillegg til denne felles årsmeldingen, skriver ombudene årsmelding
for eget fylke.

Anbefalinger
• Pasienter må rutinemessig tilbys kopi av henvisning, epikrise og 

prøvesvar

• Tolk må alltid benyttes ved behov

• Helse- og omsorgstjenestene til pasienter med psykisk lidelse og 
rusavhengighet må styrkes

• Koordinator må utpekes for pasienter med behov for komplekse
eller langvarige og koordinerte helsetjenester
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Samhandlingsreformen
Målet med samhandlingsreformen er å forebygge mer, behandle tidligere og
samhandle bedre.  Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp når de trenger
det, nærmest mulig der de bor. De skal få rett behandling til rett tid på rett sted
gjennom et helhetlig og koordinert tjenestetilbud i helse- og omsorgstjenesten.

Et samlet Storting sluttet seg i 2012 til alle tiltakene i St. meld.10 som under-
streker at helsetjenesten skal tilby befolkningen helsehjelp av god kvalitet. Kjen-
netegn ved god kvalitet er at tjenestene er virkningsfulle, trygge og sikre,
involverer brukerne, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene
på en god måte og er tilgjengelige og rettferdig fordelt. Samhandlingsreformen
skal nettopp bidra til at behandling skjer til rett tid på rett sted. 

Pasienter blir nå utskrevet fra sykehus tidligere enn før og har behov for mer
medisinsk oppfølging i kommunehelsetjenesten. Samarbeidsavtalene har
bedret samarbeidet mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, men fortsatt
ser vi uenighet om utskrivningsklare pasienter. Ofte mangler vesentlig informa-
sjon om pasienten, som ajourførte medisinlister og behov for hjelpemiddel.

Det reises spørsmål om helsetjenesten i kommunene er tilstrekkelig dimensjo-
nert for å møte endrede oppgaver. I takt med den demografiske utviklingen er
behovet for heldøgns pleie- og omsorgstilbud økende.  Våre saker viser at 
terskelen for å få langtids sykehjemsplass i mange kommuner er svært høy og
at avlastnings- og rehabiliteringstilbud er lite tilgjengelig. Det kan synes som
om pasienter som blir utskrevet fra sykehus blir prioritert fremfor hjemme-
boende med behov for avlastning og rehabilitering. Videre viser saker som
omhandler sykehjem at mange pårørende er misfornøyd med innholdet i den
behandling, pleie og omsorg som gis. Tilsynssaker viser at bemanning, 
manglende rutiner og mange ufaglærte er en utfordring for kommunene.

Da samhandlingsreformen ble innført i 2012 ble det innført en kommunal 
medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, begrenset til somatiske sykehus.
Dersom en kommune ikke kan ta imot en pasient som er ferdigbehandlet på
sykehus, må kommunen betale kr 4000 per døgn. Slik medfinansiering er ikke
innført i psykiatrien, og kommunene har derfor ikke det samme presset til å
skaffe et egnet behandlingstilbud straks psykiatrisk spesialisthelsetjeneste 
melder at pasienten er utskrivningsklar. Det samme gjelder for spesialisert
behandling av rusmiddelavhengighet. Det er gitt signaler om innføring av 
kommunal medfinansiering innen psykisk helsevern og spesialisert behandling
av rusavhengige. Det er et behov for at kommunene bygger opp sin kompetanse
og kapasitet overfor disse pasientgruppene uavhengig av hvilken finansierings-
ordning som velges.
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Informerte pasienter 
gir effektive helsetjenester

God og effektiv helsehjelp forutsetter samhandling og kommunikasjon mellom
pasienter og helsetjeneste. 

Pasient- og brukerrettighetsloven slår fast at pasienten og brukeren skal ha den
informasjon som er nødvendig for å få innsikt i egen helsetilstand og innholdet
i helsehjelpen, samt informasjon om mulige risikoer og bivirkninger. Tjeneste-
tilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasienten og 
brukeren, som skal kunne avgi samtykke og medvirke på bakgrunn av mottatt
informasjon.

Mange av våre saker viser at pasienter og brukere ikke mottar tilstrekkelig infor-
masjon, og at de derfor ikke får medvirke i tråd med loven. Mangel på informa-
sjon fører til usikkerhet og engstelse og undergraver tilliten til behandlings-
apparatet. Pasienter og brukere må få god nok informasjon slik at de bedre kan
ivareta egen helse. 

Ombudene har i en årrekke foreslått at alle pasienter skal tilbys kopi av hen-
visning og epikrise. Vi ser at pasienter også med fordel bør tilbys kopi av prøve-
svar. Dette er ikke gjennomført i helsetjenesten. 

Dersom pasienter som ønsker det mottar slike kopier, mener vi en rekke uhel-
dige hendelser kan forebygges. Det vil gi bedre informerte pasienter med større
forutsetninger for å medvirke i gjennomføringen av helsehjelpen. Samtidig redu-
seres faren for svikt i oppfølgingen av pasienten.  

En pasient ble behandlet for en aggressiv kreftlidelse både ved lokalt sykehus
og ved et universitetssykehus. Behandlingen så ut til å ha ønsket effekt. Etter 4
måneder fikk han nye symptomer, og det viste seg at kreften hadde spredd seg.
Ved gjennomgang av journalen fant man et tre måneder gammelt notat som
beskrev mulig spredning.  Pasienten var ikke informert, og funnet ble ikke fulgt
opp. Mange behandlere gjorde at pasienten selv måtte koordinere helsehjelpen
og sørge for at behandlerne på de to sykehusene til enhver tid var oppdatert
om hans helsetilstand. Pasienten savnet en pasientansvarlig lege/koordinator,
og mente dette kunne ha sikret bedre informasjon og oppfølging.
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Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomførte i 2012 en nasjonal
undersøkelse blant pasienter etter opphold i sykehus. Resultatene ble publisert
i november 2013. (PasOpp rapport Nr 1–2013). Pasientene fikk to spørsmål som
omhandlet utskrivning fra sykehus. Over 50 % svarte at de ikke ble tilstrekkelig
informert om hvilke plager de kunne regne med å få i tiden etter utskrivning,
eller hva de kunne gjøre ved eventuelle tilbakefall. Dette er i samsvar med
ombudenes erfaringer, og belyser et område hvor helsetjenesten har et stort
forbedringspotensial. 

Språkvansker 
Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som
alder, modenhet erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Bruk av kompetent tolk
er svært viktig dersom pasienten eller brukeren har begrenset norskkunnskap,
og tolk bør benyttes i langt større grad enn i dag.

Det er ikke tilstrekkelig at helsepersonellet gir informasjon. Mottakeren må for-
stå innholdet og betydningen av opplysningene, og det er helsepersonellet som
må sikre at dette skjer i tilstrekkelig grad.  

Pasienter og brukere forteller også om mange fremmedspråklige ansatte som
snakker og skriver dårlig norsk. Dette gjelder både i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. 

Arbeidsgiver må ta et større ansvar for at ansatte i helse- og omsorgstjenesten
har tilstrekkelig norskkunnskap.  

En pasient ble etter en kneoperasjon rutinemessig informert om nødvendig
egentrening og rehabilitering. Pasienten behersket ikke norsk særlig godt, og
oppfattet derfor ikke vesentlige deler av det han ble fortalt. Det ble ikke brukt
tolk. Resultatet ble at han ikke trente som anbefalt og operasjonen var i 
realiteten bortkastet.



Samarbeid og samhandling mellom behandlingsnivåene går igjen i saker fra
psykisk helsevern. Dette er bakgrunnen for at vi velger å omtale psykiatrisk 
spesialisthelsetjeneste og psykisk helsetjeneste i kommunene under ett. 

Tema som ofte tas opp av pasienter og pårørende er mangel på informasjon,
medvirkning og samtykke, samt medisinering. Andre viktige problemstillinger
som tas opp er uenighet om diagnose, ulike problemstillinger ved tvangsbruk,
pasientskader/komplikasjoner og spørsmål vedrørende journalinnsyn.

I samtaler med pasienter kommer det ofte frem at de verken har kjennskap til
eller har fått tilbud om individuell plan. Vår erfaring er at en individuell plan som
brukes etter intensjonen gir pasienten større mulighet til medvirkning, og kan
bidra til at samarbeid mellom de som har ansvar for å følge opp pasienten styr-
kes og behandlingen bedres.

Vi har mange eksempler på mangler i samarbeidet mellom helseforetakene og
psykisk helsetjeneste i kommunene. Pasienter utrykker engstelse for overgang
til kommunal oppfølging. Mange klager på at tilbudet i kommunene ikke dekker
deres behov, og en rekke saker tyder på at tilbudet på kommunalt nivå ikke er
tilstrekkelig dimensjonert. I større kommuner er det gjerne et tverrfaglig 
psykiatriteam, i små kommuner kan tjenesten bestå av en deltidsansatt i 
hjemmesykepleien. 

9www.pasientogbrukerombudet.no

En pasient med alvorlig psykisk lidelse mottok langvarig behandling i spesia-
listhelsetjenesten. Det ble søkt om oppfølging fra psykisk helseteam i kom-
munen. Det tok over to måneder før pasienten mottok vedtak fra kommunen,
der han ble tilbudt samtale èn time hver annen uke. Kommunen ble invitert
til ansvarsgruppemøter, men stilte ikke. Tre måneder etter at pasienten fikk
vedtaket hadde kommunen fortsatt ikke iverksatt sin oppfølging. Sykehuset
fant derfor at utskrivning var uforsvarlig, samtidig som pasientens behandler
uttrykte bekymring for at det unødvendig lange oppholdet i spesialisthelse-
tjenesten var skadelig. Oppfølging i kommunen startet et halvt år etter at
pasienten hadde søkt om hjelp, og først etter at Fylkesmannen var varslet
om forholdet. 

Psykisk helsetjeneste
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Problemstillinger – psykiske helsetjenester

Problemstillinger – psykiske helsetjenester 2013.
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Pasienter som lider av rusmiddelavhengighet synes å ha mange felles erfaringer
med pasienter innen psykisk helsevern. Den vanligste årsaken til at pasienter
med avhengighetsproblematikk tar kontakt er klager vedrørende medisinering,
som valg av medikament og utleveringsordninger. Informasjon, medvirkning og
samtykke, avvisning av søknad, avslag på behandling og lang ventetid er andre
hyppige problemstillinger. 

Pasienter med rusmiddelavhengighet forteller om vansker etter utskrivning fra
spesialisthelsetjenesten. Særlig ser vi at manglende bolig eller dårlige boforhold
kan umuliggjøre en vellykket rehabilitering. Uten egnet bolig og tett oppfølging
etter opphold i behandlingsinstitusjon ser vi at effekten av behandlingen blir
kortvarig, og risiko for overdose øker. Kontinuitet i behandlingen er avgjørende.
Her synes behandlingsapparatet å ha et betydelig forbedringspotensial. Tilbud
om individuell plan burde være en selvfølge for pasienter som får langvarig
behandling mot rusavhengighet.

Behandling av rusmiddelavhengige

Hyppigst forekommende problemstillinger – tjenester til rusavhengige 2013.

Problemstillinger – tjenester til rusavhengige
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Rusavhengige og pasienter som mottar langvarig behandling i psykisk helsevern
har ofte en sammensatt problematikk. Tett oppfølging og samarbeid mellom
ulike instanser er avgjørende. Ikke minst er et godt og individuelt tilpasset bo-
tilbud viktig. Vi mottar klager på at psykisk syke og rusavhengige tilbys et uverdig
botilbud, og i mange tilfeller uten tilstrekkelig oppfølging fra helsepersonell og
tjenesteytere. Dette kan vanskeliggjøre en vellykket behandling. 

Bolig til vanskeligstilte

Sykehjem – 
bekymring for kapasitet og kvalitet 

Eldre er ikke en ensartet gruppe, heller ikke når det gjelder behovet for helse-
og omsorgstjenester. Det er et lovbestemt mål at den som ønsker og har evne
til det, skal kunne bo og leve selvstendig i eget hjem. Men samtidig er det mange
eldre som på grunn av sykdom og ulike aldringstilstander trenger sykehjem eller
bolig med døgnkontinuerlig pleie og omsorg. 

Pasient- og brukerombudene har hatt en økning i antall henvendelser som gjel-
der sykehjem fra 2012 til 2013. Økningen er fra 714 til 893 henvendelser.

Samtidig forekomst av psykisk
lidelse og rusmiddelavhengighet

En stor gruppe pasienter har samtidig forekomst av psykisk lidelse og rusmid-
delavhengighet. Fremdeles opplever mange at psykiatrien ikke vil ta imot dem
fordi de er rusmiddelavhengige, samtidig som tverrfaglig spesialisert behand-
ling av rusavhengige avslår søknaden fordi de har en psykisk lidelse.

Det er få behandlingssteder som er spesialisert på samtidig behandling av 
psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet. Behandlingstilbudet til disse pasient-
gruppene må styrkes.
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Problemstillinger vedrørende sykehjem i kommunene 2013 (≥ 30).

Tema som oftest tas opp omhandler alvorlige forhold; mangel på sykehjems-
plasser, kvaliteten på helsehjelpen, lite omsorgsfulle eller uverdige tjenester og
dårlig forvaltningsskikk. Pasienter og deres pårørende må innrette seg i forhold
til tjenesten, og ikke omvendt. Lav bemanning og mangel på fagfolk fører til tids-
press, rutinesvikt og dårlig helsehjelp. Viktige tiltak som individuell tilrette-
leggelse av tjenestene og rehabiltering blir ikke gjennomført. Fallskader og feil-
medisinering er ikke uvanlig ved sykehjem, og et kjennetegn ved flere av sakene
vi mottar er at det kan gå lang tid før brudd og andre skader etter fall blir opp-
daget og behandlet. Mangelfull helsehjelp på sykehjem fører til unødvendige
innleggelser og reinnleggelser på sykehus. 

Følgende uttalelse ble gitt av en sykehjemslege i en tilsynssak:

«…som det fremgår er beboer dement og svært lite mobil, er lite flink til å
spise selv og pasientens ektefelle har selv uttrykt at det kan ta inntil 40
minutter med et måltid. Det i seg selv kan by på store problemer og det vir-
ker nokså innlysende at det er vanskelig å etterkomme en slik matsituasjon
på en hektisk avdeling med mange dårlige beboere og kun 2 på vakt. Hvor-
dan det skulle vært håndtert overlater jeg til fagpersonene å finne ut av.» 

Fylkesmannen konkluderte med at sykehjemmet ikke hadde fulgt opp pasi-
entens ernæringstilstand på en forsvarlig måte og fremholdt at rutinene
måtte forbedres.

Problemstillinger – sykehjem
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Feil og forsinket diagnostisering og diagnoseproblematikk er fremtredende
årsaker til at pasienter kontakter oss i saker som gjelder fastleger. Fastlegen
kan drøye for lenge med henvisning til spesialisthelsetjenesten, med forsinket
diagnostisering eller behandling som resultat. Dette gjelder både akuttsitua-
sjoner og for pasienter med varige tilstander. En annen grunn til at det oppstår
forsinkelser i behandlingsforløpet er mangelfulle rutiner og systemsvikt.

Problemstillinger – fastlege 2013 (≥ 50).

Det forekommer også ansvarsglipper mellom fastlege og spesialist i forbindelse
med henvisninger og fastlegens oppfølging av pasienten etter undersøkelse eller
behandling i spesialisthelsetjenesten. Viktig informasjon blir ikke formidlet eller
fanget opp i samhandlingen mellom nivåene. Dette gjelder blant annet mang-
lende oppdatering av medisinlister og svikt i forbindelse med epikriser etter inn-
leggelse i sykehus.  

Den vanligste årsaken til at pasienter kontakter oss når det gjelder fastleger er
pasientskader og komplikasjoner. Dette har etter vår oppfatning sammenheng
med problemstillingene som er omtalt over. Forsinkelsene og ansvarsglippene
som pasienter opplever kan føre til at alvorlig sykdom får utvikle seg eller at
pasienten får feil behandling.

Fastlege – bindeledd og bremsekloss 

Problemstillinger – fastlege
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Kommunene skal ha et tilbud om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), som
er en ordning som skal styrke funksjonshemmede muligheter til deltakelse i sam-
funnet, basert på den enkeltes forutsetninger, jf. Ot.prp nr 8 (1999-2000).

Mange kommuner er kommet langt i dette arbeidet, men forskjellene er store.
Brukere opplever at det ikke tas tilstrekkelig hensyn til individuelle behov og at
kommunenes økonomi blir avgjørende for deres mulighet til en aktiv og selv-
stendig tilværelse.  Dette til tross for at Norge gjennom ratifiseringen av FN-
konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne har
forpliktet seg til at funksjonshemmede skal gis mulighet til å delta på lik linje
med andre. Å rettighetsfeste ordningen med BPA vil kunne redusere ulikhetene. 

Forslag om å rettighetsfeste ordningen var på høring i 2013. I forslaget stilles
det strenge vilkår for å få rett til BPA. Disse vil etter brukerorganisasjonenes
beregninger føre til at 2/3 av målgruppen ikke vil være omfattet av den foreslåtte
ordningen. Kravene til omfang, alder, vedtaksperiode, og at andre tjenester som
støttekontakt, avlastning og helsetjenester skal holdes utenfor BPA-ordningen,
bør vurderes på nytt.

Brukerstyrt personlig assistanse 

En pasient ble innlagt ved sykehus med plager i nyrene. Han ble utskrevet
fra sykehuset og spesialisten skrev en utførlig epikrise, der han ga fastlegen
klare og retningsgivende anbefalinger for den videre oppfølgingen av pasien-
ten. Epikrisen ble imidlertid ikke lest før etter et halvt år, da en vikarlege tok
imot pasienten. Pasienten var da blitt svært dårlig og ble innlagt på sykehus.
Det ble konstatert nyresvikt. Begge nyrene var tapt og han trengte transplan-
tasjon. 

Epikrisen ble ikke lest fordi legekontoret hadde mangelfulle rutiner for
behandling av epikriser. En alvorlig følge av at fastlegen ikke kjente til spesi-
alistens anbefalinger var at pasienten ble satt på medisiner med bivirkninger
som kunne skade nyrene. 

Pasienter bør rutinemessig tilbys kopi av henvisning, epikrise og prøvesvar.
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I henvendelser om spesialisthelsetjenesten er rettighetsbrudd og manglende
kontinuitet i behandlingen et gjennomgående tema. Pasienter og deres pårør-
ende forteller at tjenestene er preget av at de må forholde seg til behandlere
som ikke snakker sammen. Dette er særlig risikofylt når pasienten må forholde
seg til flere avdelinger eller sykehus. Behandlingen har et fragmentarisk preg
og kan av den grunn ta unødvendig lang tid. Pasienter får også motstridende
opplysninger om sin helsetilstand og behandlingsforløpet. Resultatet kan bli
forsinket diagnose og behandling og en forverring av pasientens helsetilstand. 

Etter vår oppfatning svikter koordineringen av tjenestene, kommunikasjonen
mellom behandlere og dokumentasjonen av beslutninger og behandlingstiltak.
Dette må fungere dersom man skal sikre trygge og kvalitativt gode behandlings-
forløp.

Pasienter som trenger komplekse eller langvarige og koordinerte helsetjenester
har krav på en koordinator. Koordinator har ansvar for å sikre samordning, 
helhet, plan og kontinuitet i tjenestene. Koordinatorfunksjonen erstattet den 
tidligere ordningen med pasientansvarlige lege. Vi har erfart at helseforetakene
ikke har lagt særlig vekt på å benytte ordningene.

Ordningen med koordinator har vært på høring i 2013. Ombudene mener at 
helseforetakenes plikt til å koordinere behandlingsforløp må innskjerpes og
tydeliggjøres.

Individuell behandlingsfrist
En sentral problemstilling om individuell behandlingsfrist er at helseforetakene
har ulike oppfatninger og ulik praksis når det gjelder å fastslå hva som skal til
av behandlingstiltak for at fristen skal anses overholdt. Det har vist seg at en
del sykehus registrerer ventetid slutt før behandlingsforløpet faktisk starter. I
forbindelse med tilsyn og lignende oppfølging av helseforetakene har helse-
personell fremholdt at det er vanskelig å få etablert en konsekvent praktisering
av ordningen. 

Det er behov for klarere retningslinjer på dette området for å gjøre helsefore-
takene i stand til å oppfylle lovens krav. Praktiseringen av dagens ordning kan
medføre at mangler i helsetjenesten blir tilslørt.

Manglende koordinering
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Venting, utsettelser og pasienter
som faller ut av systemet

Pasienter som ikke er blant de prioriterte kan vente i lang tid før de får tilbud
om undersøkelse eller behandling. Sykehusene oppgir en omtrentlig ventetid
overfor denne pasientgruppa. Pasientene opplever at de enten ikke får nærmere
informasjon om tidspunkt for undersøkelse eller behandling, eller at tidspunktet
blir skjøvet frem i tid uten nærmere begrunnelse. Utsettelse i behandlingen kan
skje uten at det er gjort en medisinsk forsvarlighetsvurdering. Pasienter opp-
lever at de faller ut av systemet. 

Dette er systemfeil som kan skyldes mangelfulle rutiner for oppfølging av 
pasienter. Det er også en kjensgjerning at helseforetakenes IKT-systemer er for
dårlige.

Pasienter som opplever utsettelser eller som faller ut av systemet er særlig
sårbare dersom informasjonen i tillegg er mangelfull. De står i fare for at de
ikke blir i stand til å ivareta egen helse og interesser gjennom å gjøre gjeldende
rettigheter, som retten til fornyet vurdering, fritt behandlingsvalg og klage.

Kommunene, helseforetakene og ansatte i helsetjenesten har ansvar for å gi
gode og forsvarlige helsetjenester. Statens helsetilsyn er etter lov om statlig til-
syn med helse- og omsorgstjenesten m.m. § 1 gitt det overordnede faglige tilsyn
med helse- og omsorgstjenesten i landet. Av bestemmelsen fremgår det også
at det i hvert fylke skal være en fylkeslege. Statens helsetilsyn og Fylkesmannen
i fylket, herunder fylkeslegen, skal føre tilsyn med hvordan helsetjenesten og
helsepersonell utøver sin virksomhet og gripe inn overfor virksomhet som
utøver tjenester i strid med helse- og omsorgslovgivningen. 

Avgjørende for befolkningens og helsepersonells tillit til tilsynsmyndighetens
arbeid er at dette kjennetegnes ved faglig kompetanse, rask og tillitvekkende
saksbehandling og uavhengighet i avgjørelsene.  

Pasient- og brukerombudenes erfaring er at denne tilliten utfordres. 

Et tillitsskapende tilsyn?
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Tilliten utfordres av lang saksbehandlingstid og mangelfulle vurderinger og
begrunnelser for tilsynets avgjørelser. I tillegg ser vi avgjørelser som er utformet
på en måte som gjør innholdet vanskelig tilgjengelig. For å sikre tilliten forut-
settes det at tilsynet har nok ansatte med nødvendig kompetanse, gode rutiner
og at de opptrer uavhengig.

Rask saksbehandling er viktig for pasientenes tillit til tilsynet, og av avgjørende
betydning dersom avgjørelsene skal bidra til læring i helsetjenesten og bedre
pasientsikkerhet.

Pasienter og pårørende gis ulik mulighet til å opplyse hendelsesforløp og inn-
synsrett gis i varierende grad. 

Virksomheter som omfattes av lov om spesialisthelsetjenesten m.m. har plikt
til å varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser som skjer i spesialist-
helsetjenesten. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på
pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko. Hendelsene skal
meldes til en undersøkelsesenhet som ble etablert som en prøveordning på to
år fra 1. juni 2010. Denne ordningen ble lovfestet fra 1. januar 2012. Bakgrunnen
for etableringen var blant annet mangelfull tillit til oppfølgingen av alvorlige
uønskede hendelser i helsetjenesten. En forutsetning for at ordningen skal bidra
til økt tillit, er at sakene som meldes gis nødvendig oppfølging. I 2013 ble 
399 saker meldt. 13 saker ble fulgt opp med stedlig tilsyn. Ombudene har inn-
trykk av at flere kunne vært fulgt opp dersom ressurssituasjonen hadde vært en
annen. Det er bekymringsfullt, og er viktig informasjon til myndighetene.

Et potent tilsyn er avgjørende for deres legitimitet og samfunnets tillit, og en
forutsetning for at deres arbeid skal bidra til bedre og sikrere helse- og
omsorgstjenester.
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Fra: Chatrine Elholm <chatrine@smiso-sf.no> 
Sendt: 7. april 2014 14:36 
Til: Postmottak (post@aurland.kommune.no); Postmottak 
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(post@bremanger.kommune.no); Postmottak (post@eid.kommune.no); 
post@fjaler.kommune.no; Postmottak; Postmottak 
(postmottak@forde.kommune.no); Postmottak 
(postmottak@gulen.kommune.no); Postmottak 
(post@gloppen.kommune.no); postmottak@gaular.kommune.no; Postmottak 
(post@hornindal.kommune.no); Postmottak 
(postmottak@hyllestad.kommune.no); Postmottak 
(postmottak@hoyanger.kommune.no); Postmottak 
(postmottak@jolster.kommune.no); Postmottak 
(postmottak@leikanger.kommune.no); Postmottak 
(postmottak@luster.kommune.no); Postmottak (post@laerdal.kommune.no); 
Postmottak (postmottak@naustdal.kommune.no); Postmottak 
(post@selje.kommune.no); Postmottak (postmottak@sogndal.kommune.no); 
postmottak@solund.kommune.no; Postmottak 
(postmottak@stryn.kommune.no); Postmottak (post@vik.kommune.no); 
Postmottak (post@vagsoy.kommune.no); Postmottak 
(postmottak@ardal.kommune.no); 'postmottak.sentraladm@sfj.no' 

Emne: Årsmelding 2013 - takk for stønad 
Vedlegg: Årsmeldingen 2013 Smiso SF.pdf 
 
Vi takkar for stønaden for 2014 – og sender ved Årsmeldinga for 2013. 
 

Vi vil med dette takke så mykje for stønaden frå alle kommunane i Sogn og Fjordane og frå Sogn og 
Fjordane Fylkeskommune, som har gjort det mogleg å halde fram med drifta av Senter mot incest og 
seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. 25 kommunar har vore med og støtta oss vidare i 2014. Vi tek det 
som ein stadfesting på at kommunane ser på Smiso SF som eit rimeleg og viktig tilskot til tenestetilbodet 
i fylket. Det er eit tilbod som gjev kommunane tilgang til spisskompetanse og lågterskeltilbod innanfor eit 
utfordrande felt.  
 
I samband med at vi er ny etablerte i Sogn og Fjordane har vi vore opptekne av å nå ut til flest mogleg, vi 
har difor i stor grad invitert oss sjølv rundt til ulike instansar og på fagdagar i fylket. Det er viktig for oss 
at vi får presentert senteret og tilboda våre til hjelpeapparatet i fylket. Både for å auke fokus på 
problematikken seksuelle overgrep, auke kunnskapen og nå brukarar via det offentlege hjelpeapparatet. 
Vi merkar oss at etter vi har vore rundt og informert om senteret får vi fleire telefonar om nye oppdrag i 
kommunane, vi tek det som eit teikn på at det er eit stort behov for meir informasjon og kunnskap om 
temaet.  
 
Når ein person utsettast for overgrep råkar det heile familien. Smiso SF ønskjer at alle som vert råka får 
den hjelpen dei treng når dei treng den. Senteret ønskjer å gje eit godt tilbod, uansett alder, kjønn, 
bakgrunn og bustad. Vi har hatt stor pågang på senteret i 2013, og opplev at både dei utsette sjølv og 
hjelpeapparatet i fylket i større og større grad veit om Smiso og tilboda våre. Tilboda ved Smiso SF skal 
vere eit supplement til hjelpeapparatet. Det faglege tilbodet ved senteret skal gje hjelp til sjølvhjelp som 
eit alternativ til, eller eit tillegg til, behandling i det offentlege hjelpeapparatet. 
 



SMISO SF ser fram til det framtidige samarbeidet med kommunane i fylket vårt, og sender ved 
Årsmeldinga for 2013, som gjev eit godt innblikk i kva vi har jobba med i året som har gått. Vi håpar at 
Årsmeldinga vert distribuert vidare til aktuelle personar og instansar i dykkar kommune. Vi vil og sende 
dykk eit eksemplar pr. post. 
 
Dersom nokon har spørsmål om drift, samarbeid eller anna kan de ringe oss på tlf. 57721070. 
 
 
Med vennleg helsing 
  
Chatrine Elholm 
Dagleg leiar 
Senter mot incest og seksuelle overgrep – Sogn og Fjordane 
Telefon +47 577 21 070 / 071 
Mobiltelefon   +47 907 88 085  
chatrine@smiso-sf.no 
Hornnesvegen 1, 6809 FØRDE 
www.smiso-sf.no 

 
 
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you 
are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized 
review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant 
the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 
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Innleiing 
Årsmeldinga for 2013 er på mange områder ganske utfyllande og detaljert. Vi har valt å gjere det på 

denne måten sidan vi er ny etablerte. Det er viktig for oss å nå ut med informasjon og få fram 

arbeidet vi driv med. 

Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane har no lagt bak seg sitt første fulle driftsår. 

Vi opna dørene på senteret i oktober 2012, som det siste fylket i landet som fekk sitt eige senter. Vi 

på Smiso er svært nøgd med det vi har fått til på kort tid. Ei av hovudmålsetjingane våre for 

planperioden 2013-2017 er: «Vi skal drifte og gjere Smiso SF kjend i fylket, slik at vi når ut til og kan 

tilby høg fagleg kvalitet  til brukarane og ulike hjelpeinstansar». 

Det har vore  viktig for oss og synleggjere arbeidet vårt. Vi vil bidra til at menneske som har vore 

utsett for incest og seksuelle overgrep opplev nye moglegheiter til å leve med si historie. Vidare vil vi 

bidra til utvikling og formidling av kunnskap for å kjempe mot og førebyggje incest og seksuelle 

overgrep i fylket vårt. Som det kjem fram i denne årsmeldinga så har vi vore aktive i media, på 

fagdagar, og på å halde føredrag og undervisning. Vi ser at dette gjer til at fleire tek kontakt, både 

brukarar og fagpersonar i fylket. Vi er stolte over det førebyggjande arbeidet senteret er i gang med 

på 6.klasse steget i fylket, dette kan de lese meir om på s 17 i Årsmeldinga. Dette arbeidet hadde 

ikkje vore mogleg om ikkje Sogn og Fjordane Fylkeskommune hadde tru på oss, dei valde å satse på ei 

ny etablert verksemd og hadde tru på vårt førebyggjande og helsefremjande undervisningsopplegg. 

På grunn av denne satsinga har vi på kort tid nådd ut til 500 6.klassingar, mange lærarar og 

helsesystrer i fylket. Vi har avdekka overgrep, forhindra overgrep, og vi har gjort mange betre rusta til 

å sette eigne grenser og vete kva ein skal gjere dersom ein opplev vanskelege og vonde hendingar i 

livet. Tusen takk til Sogn og Fjordane Fylkeskommune og spesielt takk til Fylkeshelsekoordinator 

Emma Bjørnsen. 

Vi vil og nytte høve til å takke våre samarbeidskommunar, Helse Vest og Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet for stønad. Og vi vil takke RVTS Vest (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk 

stress og sjølvmordsførebygging) ved Inge Nordhaug og psykolog Wenche Søvik Myklebust for fagleg 

og personleg rettleiing og kvalitetssikring av arbeidet vårt. Saman kan vi gjere ein forskjell og gje nye 

moglegheiter for mange menneske. Det krevjast mot for å ta kontakt med Smiso, og ofte har 

brukarane våre beskrive følelsar som smerte, skam, skuld, verdilausheit og avmakt – til tross for 

dette har det i snitt kome ein ny brukar i veka sidan vi opna dørene i Sogn og Fjordane.  

VI HAR ALLE ANSVAR for å slutte å påføre overgrepsutsette skam og skuldkjensle. Det ein skammar 

seg for vil ein ikkje at nokon skal sjå. Hemmeleg haldinga førar til at ein ikkje søkjer hjelp. Dei som 

ikkje søker hjelp får heller ikkje medisinsk undersøking, fysiske skadar vert underbehandla, hendelsen 

vert ikkje dokumentert, og dei mottar heller ikkje tidleg behandling som kunne ha førebyggja psykisk 

uhelse. Hemmeleghalding har og ein sosial kostnad. Det bærast tyngre det som bærast alene. Når 

stigmaet er borte, vil fleire oppsøkje hjelpeapparatet, og dermed få behandling for fysiske og 

psykiske skader etter overgrepet.  

Incest skal talast i hel – ikkje teiast i hel. 

Vi toler  å høyre di historie. 

Vi ser fram til eit nytt og innhaldsrikt år saman med brukarane og våre samarbeidspartar. 
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Organisasjon 

Formål og virkefelt  
Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane (Smiso SF) har som formål og gje hjelp til 

sjølvhjelp for menneske utsett for incest/seksuelle overgrep og deira pårørande.   

Smiso SF skal kjempe mot og førebyggje seksuelle overgrep ved å synliggjere og motarbeide forhold i 

samfunnet som  legitimerer, underbyggjer og opprettheld overgrep. 

Smiso SF skal arbeide for å spreie kunnskap om incest og seksuelle overgrep og incest/ 

overgrepsutsette sin situasjon ved informasjon og kunnskapsformidling. 

Smiso SF skal vere eit lågterskeltilbod utan krav til tilvising. 

Smiso SF skal samarbeide med offentlege hjelpeapparat og andre aktørar som arbeider med 

overgrepsproblematikken. 

Smiso SF skal i sitt arbeid vere partipolitisk nøytrale og ikkje vere tilknytt bestemte  

organisasjonar eller trussamfunn. 

Organisasjonsform 
Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane vart stifta i 2012. Senteret sitt kortnamn er 

Smiso SF. I februar 2012 vart det oppretta eit interimstyre. Interimstyret vart avvikla ved årsskifte 

2012, og nytt styre vart etablert, gjeldande frå 01.01.13.  Smiso SF er ein privat stifting med eit styre 

samansett av 5 personar, der 1 er oppnemnd av Førde kommune, 1 er oppnemnd av Kommunenes 

Sentralforbund (KS), 1 er oppnemnd av styret og skal ha særleg fagkunnskap, 1 er oppnemnd av 

brukarane og 1 av dei tilsette.  

Styret har vore samansett slik i 2013; 

Leiar: Kurt Even Andersen (Kommunalsjef helse og sosial Førde Kommune) 
 
Styremedlem: Trude Merete Lundekvam (Tilsette representant) 

Styremedlem: Gro Anita Solheim (Brukarrepresentant) 

Styremedlem: Inge Nordhaug (Særleg fagkompetanse, RVTS Vest) 

Styremedlem: Jan Ryste (Leiar KS i Sogn og Fjordane) 

Dagleg leiar Chatrine Elholm, er sekretær for styret, utan stemmerett.  

Vara medlemmar i styret; Terje Heggheim (Rådmann i Flora kommune), Gunn Karoline Fugle (Bup), 

Siri Olsen (tilsett i Smiso SF),  

Stiftinga er underlagt kontroll av Stiftelsestilsynet. 
 
Eksterne medlemmar av styret får møtegodtgjersle på kr 1500 pr. møte, styreleiar får eit tillegg på kr 
900 pr. møte. 
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FMSO – Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep 
Smiso SF er medlem av Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep (FMSO). FMSO skal bidra til å utvikle 

sentera til stadig betre organisasjonar ut frå brukarane sine behov, fagleg forsking og 

samfunnsforhold. FMSO arbeidar for å fremje medlemsorganisasjonane sine interesser i samfunnet 

og ovanfor offentlege styringsmakter. 

FMSO legg til rette for fagutvikling, og for samarbeid på tvers av sentera. Ved å kvalitetssikre tilboda 

våre ville vi tydeleggjere den positive effekten sjølvhjelp og brukarmedverknad har for auka 

livskvalitet hos personar utsett for seksuelle overgrep. I 2013 er det oppretta to nye arbeidsgrupper 

beståande av FMSO og daglege leiarar. Arbeidsgruppene har i 2013 blant anna jobba med felles svar 

på politiske høyringar og innspel til departement, som igjen bidreg til at sentera på landsbasis får ein 

sterkare stemme. Det har og vore jobba med ein nettportal for å samle alt undervisningsmateriale 

som dei ulike sentera har. Undervisningsportalen er meint som ein database for samordning og 

systematisering av undervisningsmateriale-/ opplegg retta mot førebygging av incest og seksuelle 

overgrep. Føremålet med portalen er at tilsette kan hente kunnskap, dele eigne 

undervisningsopplegg og kryssjekke med innhaldet her om eigne opplegg tilfredsstiller krava.  

Vertskommune 

 

Førde kommune er senteret si vertskommune og har såleis eit særleg ansvar for senteret si drift. 

Kommunen har gjort det kjend for senteret at den kan bidra i krevjande og vanskelege saker. 

Senteret har ikkje hatt behov for eller bedt om slik bistand i 2013. 

Samarbeidskommunar i 2013 

           

         Aurland             Askvoll              Bremanger            Eid           Fjaler 

                

             Flora     Gaular         Gulen                    Gloppen                Gulen 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:F%C3%B8rde_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Aurland_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Askvoll_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Bremanger_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Eid_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Fjaler_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Flora_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Gaular_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Gulen_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Gloppen_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Gulen_komm.svg
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      Hyllestad          Høyanger                 Jølster  Leikanger          Luster 

 

            

          Lærdal   Naustdal      Selje       Sogndal              Stryn 

     

            Vik                     Vågsøy    Årdal       

  

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Hyllestad_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:H%C3%B8yanger_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:J%C3%B8lster_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Leikanger_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Luster_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:L%C3%A6rdal_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Naustdal_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Selje_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Sogndal_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Stryn_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Vik_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:V%C3%A5gs%C3%B8y_komm.svg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:%C3%85rdal_komm.svg
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Økonomi 

Finansiering 
Sentera opererer med ein finansieringsmodell der 80 % av driftsmidlane er statstilskot medan 20 % 

er lokale tilskot frå kommunar, helseføretak og fylkeskommune. Smiso SF fekk i 2013 stønad frå 24 av 

26 kommunar i Sogn og Fjordane. I tillegg fekk vi tilskot frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune og 

Helse Vest. Kommunal, fylkeskommunal og regionalt tilskot utgjer 20% av dei totale offentlege 

tilskota. Tilskota til drift og etablering i 2013 fordelte seg slik: 

          2013          2012 

Primærkommuner      424.208        380.965 

Sogn og Fjordane fylkeskommune    100.000        100.000 

Helse Vest          30.000             30.000 

Statstilskot     1.907.204    2.003.860 

Totale inntekter:    2 461 412    2.514.825 

Andre tilskot/gåver/honorarer         19.183              10.000 

Tilskot frå staten utløysast på grunnlag av bidrag frå kommunane, fylkeskommunen og Helse Vest. 

Gåver og andre inntekter beløp seg til kr 19.183 og utløyser ikkje statstilskot. 

Smiso opplev stor velvilje frå kommunane. At 24 av 26 kommunar støtta senteret tek vi som ein 

stadfesting på at kommunane ser på Smiso SF som eit rimeleg og viktig tilskot til tenestetilbodet i 

fylket. Det er eit tilbod som gjev kommunane tilgang til spisskompetanse og lågterskeltilbod innanfor 

eit utfordrande felt.  

Vi opplev det som ein utfordring at finansieringa av senteret er uføreseieleg frå år til år. Uvisse knytt 

til økonomi er ei belastning for brukarar og tilsette. Brukargruppa har behov for stabilitet og 

førehandskjende vilkår,  senteret har behov for mest mogleg sikker og pålitelege prognosar knytt til 

drift for å kunne få tak i og halde på kvalifiserte tilsette. Vi ønskjer på sikt å inngå langsiktige avtalar 

med kommunane i Sogn og Fjordane, og målet er at alle kommunane i fylket skal ha tilskot til 

senteret si drift som fast post i sine budsjett.  

Følgende har medverka til finansieringa i 2013 

Aurland , Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hyllestad, Høyanger,          

Jølster, Leikanger, Luster, Lærdal, Naustdal, Selje, Sogndal, Solund, Stryn, Vik, Vågsøy og Årdal 

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Helse Vest og Staten v/Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Revisjon er gjennomført av  

BDO AS 
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Tilsette 

Ved Smiso SF er det 3 fast tilsette alle i 100 % stillingar og alle kvinner. Dei tilsette har alle høgare 

utdanning og ulik erfaring og kunnskap for å kunne gje eit best mogleg tilbod til brukarar og til 

samarbeidspartnarar. Ei av våre faglege rådgjevarar gjekk ut i svangerskapspermisjon i juli 2013, og ei 

ny fagleg rådgjevar var på plass i august 2013 i eit engasjement fram til august 2014. Hausten 2013 

tok vi imot ein student frå Høgskulen i Sogn og Fjordane som gjekk på vidareutdanning i psykisk 

helsearbeid. Studenten var hos oss i 9 veker.  

Dei tilsette vert lønna ut i frå Førde kommune sin lønnspolitiske plan.  
 
Smiso SF har teikna ulykke/yrkesskade – og gruppelivsforsikring for dei tilsette i samsvar med lov om 

yrkesskadeforsikring med tilleggsdekning utover lovpålagt yrkesskadeforsikring for fritidsulykke. Det 

er også teikna reiseforsikring gjeldande for både fritidsreise og tenestereise for dei tilsette og deira 

familiar. Desse forsikringane har vi inngått med KLP Skadeforsikring. Vidare har vi inngått avtale med 

KLP Bedriftspensjon om innskotspensjon for dei tilsette, tilsvarande 5 % av lønn mellom 1 og 6 G og 8 

% av lønn mellom 6 og 12 G. 

Tilbod og tilrettelegging 

Brukarar 
Når ein person utsettast for overgrep råkar det heile familien. Smiso SF ønskjer at alle som vert råka 

får den hjelpen dei treng når dei treng den. Senteret ønskjer å gje eit godt tilbod, uansett alder, 

kjønn, bakgrunn og bustad.  

I 2013 hadde senteret totalt 50 unike brukarar. 46 av desse er nye brukarar i 2013, resten er brukarar 

som har forsett frå 2012. 47 av brukarane er kvinner og 3 er menn. Vi opplev at dei brukarane som 

har vore i kontakt med senteret brukar senteret som ein moglegheit til sjølvutvikling for å komme 

vidare i arbeidet med å arbeide med dei vonde opplevingane dei har vore utsett for. Vi får gode 

tilbakemeldingar frå brukarane om tilbodet Smiso SF gjev, og det har vore avgjerande for mange, når 

dei bestemte seg for å ta tak i eigne opplevingar, å ha ein trygg base å lene seg til når livet vert 

vanskeleg.  

Smiso SF gjev og tilbod til brukarar under 18 år, men då i samarbeid med relevante instansar i kvart 

einskild tilfelle. 

Tilboda våre 

Fellesskap 

Oppleving av fellesskap gjennom å utveksle erfaringar og møte andre i same livssituasjon skapar 

tryggleik og positiv sjølvkjensle.  

Innomstikk 

Opent hus/besøk utan faste avtalar for brukarar over 18 år. Her kan ein møte andre i same situasjon, 

og senteret er ein arena for sosial læring der samhald og nye relasjonar kan skapast. Mange brukarar 

vel og vere igjen på huset etter einesamtalene, både for å treffe andre eller ha ein fredeleg stund 

med ein kopp kaffi og ein avis. 
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Einesamtalar 

Samtalar mellom brukar og rådgjevar, desse kan haldast på senteret eller utanfor senteret. Dei fleste 

brukarane har ønskja å starte kontakten med senteret med einesamtale. Ein del brukarar brukar 

berre dette tilbodet, medan andre også har behov for fellesskapet på senteret. Vi har 

samtaleverktøyet KOR tilgjengeleg og kan nytte dette ved behov og ønskje. 

KOR sikrar at brukar er i fokus under samtalane, og det bidreg til å leggje til rette for eit klima der 

fagleg rådgjevar får tilbakemelding på tilrettelegging og gjennomføring av samtalane. Vi har gjennom 

året hatt 203 einesamtalar med utsette og pårørande,  101 av desse samtalane har vore på senteret.  

Einesamtaler har ved fleire høve og vert gjennomført samstundes med ein spasertur. Vi er med 

brukarane til hjelpeinstansar, og er tilgjengeleg for samtalar med nettverket deira der det er 

ønskjeleg. 

Telefonkontakt, e-post og sms 

I 2013 har einesamtalar pr. telefon gått kraftig opp, truleg fordi fleire i fylket no veit om senteret. Vi 

har gjennom året hatt 102 einesamtalar på telefon. Fleire synast det er greitt å kunne ha nokon å 

ringje til, og dei geografiske forholda gjer at det ikkje er like lett å kome til senteret så ofte. Vi ser og 

ein stor pågang frå ulike samarbeidspartar og frå hjelpeapparatet i fylket. Denne kontakten gjeld som 

oftast spørsmål om senteret og våre tilbod, informasjon om seksuelle overgrep, førespurnad om å 

halde undervisning/foredrag, og råd/støtte i vanskelege situasjonar/saker. Nokre brukarar vel å 

kontakte oss via e-post og sms, i 2013 har vi  fått 22 e-postar frå brukarar og 28 sms. 

Juridisk rådgjeving  

Smiso SF har inngått eit samarbeid med advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS. Dei gjev tilbod til 

brukarar ved senteret om juridisk bistand. Tilbodet er gratis for brukarane.  

Samtale med sexolog 

Smiso SF har også inngått samarbeid med sexolog Kjellaug Fredly. Seksualitet kan for mange som har 

opplevd overgrep by på utfordringar, og det kan vere vanskeleg å skilje eiga seksualitet frå 

overgrepa, fordi mange ikkje har ein oppleving av å eige si eiga seksualitet. Ved å jobbe med temaet 

kan ein få eit bra, godt og sunt forhold til seg sjølv og eiga seksualitet. 

Andre aktivitetar 

Hobby 

I 2013 har vi innreia eit aktivitetsrom på senteret og kjøpt inn ulike hobbyartiklar. 

Brukarrepresentanten på senteret har hatt hovudansvaret for dette rommet og har vore delaktig i 

heile prosessen frå innreiing til innkjøp av hobbyutstyr. Rommet har vore flittig brukt av brukarane. 

Mindfulness  

Brukarrepresentanten har og, saman med ei frivillig som jobbar litt for oss, starta med mindfulness 

på senteret. Mindfulness er eit sett med øvingar for å trene opp våre ”mentale musklar”, 

mindfulness er også ei holdning til livet som gjev meir ro og balanse i ein stressande kvardag. Å lære 

seg mindfulness kan vere ei god investering i eige liv. Det er ikkje ein rask løysing på alle våre 

utfordringar, men snarare ein slags styrketrening for psyken som på lengre sikt vil auke livskvalitet på 

mange områder. Det viser seg at mindfulness kan auke både sosial intelligens, emosjonell intelligens 

og gje oss meir ro og nærvær i eige liv, og ein kan kanskje oppnå meir med mindre stress. Brukarane 
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på senteret har altså funne mange gode grunner til å interessere seg for mindfulness. Her kan dei 

som ønskjer «droppe» inn og ut slik dei vil. Det er viktig at dette ikkje er nok eit krav i kvardagen.  

 

Massasje  

Mange av brukarane sliter med ulike kroppslege plagar. Vi jobbar mykje med at den einskilde skal få 

ei forståing av samanhengen mellom kroppslege plagar, spent tilstand og traumatiske opplevingar.   

Ei av dei tilsette på senteret er utdanna idrettsmassør, og har fleire års erfaring med å massere 

menneske med ulike traumar. Mange har eit vanskeleg forhold til eiga kropp og kroppsleg nærleik til 

andre personar. Dette er ei av dei viktigaste årsakene til at kroppen spenner seg, og må difor takast 

særleg omsyn til. Erfaringane våre så langt er at om brukarane blir trygg i massasje situasjonen og til 

eiga kropp, reduserast den spente tilstanden og dei kroppslege plagene. Gjennom aktiv medverking 

utviklar brukarane ein større grad av sjølvstyring og fridom i forhold til eiga kropp.  

Vi har og fått på plass ein massasjestol som brukarane kan nytte seg av når dei ønskjer. 

Sjølvhjelpsgrupper 

Ein sjølvhjelpsgruppe er ein arbeidsfellesskap av menneske med problem som saman jobbar for å 

skape endring i eigne liv. Gjensidig støtte, hjelp, respekt, motivering og mot er element i arbeidet i 

ein sjølvhjelpsgruppe. For mange vil det og vere viktig å få ein oppleving av samhald og forståing for 

at ein ikkje er åleine med erfaringar og opplevingar ein har. I desember 2013 hadde vi 

informasjonsmøte for oppretting av sjølvhjelpsgruppe for pårørande mødrer, gruppa starta opp i 

januar 2014 .  

Bibliotek 

Vi har eit enkelt utval av ulik litteratur, som vi gjennom året har supplert med nye bøker. Biblioteket 

inneheld bøker om seksuelle overgrep, vegen vidare og bøker om heilt andre tema. Senteret har og 

nokre få DVD-ar.  

PC 

Brukarane har ein eigen PC med tilgang til internett.  

Temadagar 

På temadagane vert det orientert/førelese om tema som gjev kunnskap og innsikt i ulike emne. Dette 

er eit tilbod som vi ikkje har komen i gang med sjølv. Vi tenkjer at temadagane i stor grad skal vere 

brukarstyrt, både innhald og organisering. Brukarrepresentanten har difor deltatt på temadag på 

Senteret i Møre og Romsdal, for og sjå og lære, og dra med seg nyttig erfaring tilbake til Smiso SF.  

Oppsøkjande verksemd 

Dette omhandlar undervisning/opplysningsarbeid, samarbeidsmøter, deltaking i ulike fora i det 

offentlege hjelpeapparatet, førelesing, og liknande. I 2013 har vi drive mykje med oppsøkjande 

verksemd, dette vert nærare beskrive på side 14.  

Tilbod til menn 
Smiso SF er også eit tilbod for menn. I 2013 har det vore tre mannlege brukarar. I vårt 

opplysningsarbeid prøver vi å synleggjere at vi gjev tilbod til menn. Framover viI vi og  bruke nettsida 

vår meir aktivt og leggje ut artiklar og linkar retta mot denne brukargruppa.  
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Tiltaket Utsattmann har presentert sitt tilbod på leiarsamling og delt sine erfaringar om kva som skal 

til for at utsette menn skal stå fram med sin historie, kva ønskjer og behov menn har i sine prosessar 

og deira erfaring med å nyttiggjere seg at dei ulike tilboda ved landets sentre.  

Dialogen mellom senterane og Utsattmann resulterte i eit forslag om å kartlegge menn sine 

erfaringar både via senterane og Utsattmann sitt nettverk. FMSO sitt styre har bestemt at Senter mot 

seksuelt misbrukte menn (SSMM) skal inviterast med i dette arbeidet frå 2014. FMSO har i løpet at 

2013 tatt initiativ til samarbeid med SSMM.  

Tilbod til brukarar med etnisk minoritetsbakgrunn 
Smiso SF ser at menneske med etnisk minoritetsbakgrunn er ei viktig gruppe å nå med tilbodet vårt. I 

2013 har vi hatt besøk av Chiku Ali, som jobbar i Rvts Vest. Ho har vore på senteret for å heve 

kompetansen til dei tilsette når det gjeld forståing av den delen av befolkninga som ikkje er etnisk 

norske. Chiku Ali har fokus på vald i nære relasjonar og kulturkompetanse i formidling av kunnskap 

innanfor; kjønnslemlesting av jentebarn, tidleg ekteskap og tvangsekteskap, seksualitet i 

minoritetsperspektiv, barneoppseding i norsk kontekst og Empowerment av særleg kvinner som er 

oppvaksen i eit patriarkalsk systemorientert samfunn. Saman med Ali Chiku inviterte Smiso SF alle 

lærarar på barneskulen i Førde til kompetansehevande kurs i kjønnslemlesting av jentebarn, då dei 

såg dette som ei stor utfordring for skulen. Førde barneskule har alle barna frå mottaket i Førde 

kommune.  

Brukarmedverknad 
For å utvikle oss best mogleg framover er vi opptekne av samarbeid med, og innspel frå brukarane. 

Det er dei som kjenner sin situasjon best. Brukarmedverknad handlar om å ha ein stor del av 

ansvaret for eigen prosess, og det handlar om å delta i senteret sin planlegging og gjennomføring av 

tilbod. 

Brukarmedverknad er viktig i arbeid med overgrepsproblematikk. Det å vere deltakande, klargjere 

eigen rolle og ha mot til å stå fram er viktige moment i den enkelte brukar sitt arbeid vidare. 

Det er viktig for senteret at brukarane er med å vise vegen vidare, og at brukarar og tilsette i 

fellesskap kan arbeide for eit best mogleg senter, og for førebygging av seksuelle overgrep mot barn.  

I staden for og verte verande i rolla som offer kan ein starte med å vokse utover dei avgrensingane 

som verknadane av overgrep har skapt. Ein arbeidar mot og verte aktiv deltakar i eige liv, og finne 

eigeverd og integritet. 

Tilsette på senteret vektlegg og praktiserer ein kultur der tilbakemeldingar frå brukarane vert 

etterspurt, verdsetjast og merkast i utforminga av tilbodet. Dei fleste aktivitetane som har blitt starta 

på senteret i 2013 er på bakrunn av ønskje og tilbakemeldingar frå brukarar.    

Brukarrepresentant 

I samband med oppretting av interimstyre for Smiso SF vart ein brukar frå senteret i Bergen vald inn i 

styret. Vi hadde som mål i samband med avvikling av interimstyre og oppretting av nytt styre for 

Smiso SF å få ein av brukarane frå Sogn og Fjordane til å ta på seg oppgåva som brukarrepresentant. 

Målet nådde vi, og vi fekk inn ein brukarrepresentant frå Sogn og Fjordane. Rolla til 

brukarrepresentanten er å vere brukarane sitt talerør, samarbeide med leiar og dei tilsette for å heile 

tida utvikle senteret på best mogleg måte, og vere brukarane sin representant i styret. 



12 
 

Brukarrepresentanten skal vere tilgjengeleg for kontakt med brukarar ved senteret i tilfelle der 

brukarar ikkje ønskjer å ta direkte kontakt med leiar eller tilsette ved senteret. Brukarrepresentanten 

til Smiso SF har vore aktivt deltakande på alle styremøter. Ho er tilgjengeleg for dei andre brukarane 

på senteret, og ho har lagt ut informasjon om brukarrepresentanten si rolle på heimesida vår. Ho har 

vore aktivt med å utforma opplysingsmateriell, ulike Power Pointer, og ho har vert med å halde 

foredrag for to ulike ungdomsgrupper. Brukarrepresentanten deltok på landskonferansen i Rogaland. 

Brukarrepresentanten vår gjer ein utruleg viktig jobb for Smiso SF. Ho har vore og er aktivt med på å 

forme senteret, ho gjer miljøet på senteret trygt og godt for brukarane, og ho kjem med mange gode 

innspel i forhold til utadretta verksemd. 

Lokalar 
Smiso SF leiger ein einebustad i Hornnesvegen 1 i Førde, leigekostnaden i 2013 har vore på kr 17 000 

pr. mnd. Bustaden ligg sentralt plassert i Førde i skjerma omgjevnader. Bygningen er frå 1974 og har 

eit bruttoareal på ca 140 km2. Det er ei stor opparbeida hage på 1000 km2 som gjev oss mange 

moglegheiter til utandørs aktivitetar.   

I hovudetasjen har vi 3 kontor/samtalerom, toalett, bad med wc, vaskerom, kjøkken og stor stove. 

Stova vert og nytta som kurslokale og er tilrettelagt med lerret og projektor. I kjellaren har vi ein 

kjellarstove, den har vi pussa opp, og vert no brukt som aktivitetsrom. Senteret er tilrettelagd for 

rullestolbrukarar. 

Kompetanse og kompetansehevande kurs for tilsette 

Fagkompetanse 
Dei tilsette ved Smiso SF har alle høgare utdanning, og kompetansen senteret innehar er: 

- Bachler i yrkesfaglærar i helse- og sosialfag 

- Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider 

- Fitness grunnkurs, kunnskap om blant anna anatomi, fysiologi, grunnleggjande treningslære, 

biomekanikk samt fysisk aktivitet og helse. 

- Førskulelærar med vidareutdanning i spesialpedagogikk 

- Pedagogisk rettleiar 

- Sosionom 

- Administrasjon og organisasjon 

- Idrettsmassør 

- Frisør 

- Helseleiing 

Kompetansehevande kurs i 2013 
Vi har hatt fagleg grupperettleiing 6 gonger i 2013. I tillegg har vi hatt 6 heile dagar med personleg 

rettleiing i gruppe og/eller individuell rettleiing for dei tilsette. Rettleiingane bidreg til tryggleik, auka 

fagkunnskap, kvalitetssikring og trivsel. RVTS Vest står får den faglege rettleiinga, og rettleiar er Inge 

Nordhaug. Den personlege rettleiinga får vi frå Dialogassistance AS ved psykolog Wenche Søvik 

Myklebust.  
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To av dei tilsette deltok på 7-mils steg konferansen i Sogn og Fjordane. Sjumilssteget er ein modell 

som skal sikre at ein på ein betre måte rettar seg etter FNs barnekonvensjon i kommunane. 

Sjumilssteget er eit system som kan nyttast til å evaluere, kvalitetssikre og sette i gang tverrfaglege 

tiltak for barn og unge i kommunane. Slik kan Sjumilssteget fungere som et "internkontrollsystem" 

for heilskaplege tenester til barn og unge - basert på artiklane i FNs barnekonvensjon. 

September konferansen er RVTS Vest sin årlege store fagkonferanse, her var to av dei tilsette 

tilstades. Konferansen i 2013 satt fokus på korleis regulering er eit nøkkelbegrep i behandling av barn 

og unge utsett for traumar. Julian Ford, Dag Nordanger, Finn Skårderud og Mogens Albæk var blant 

førelesarane.  

Alle dei tilsette deltok på den årlege fagkonferansen arrangert av Fylkesmannen og Sogn og Fjordane 

fylkeskommune om rus, vald og overgrep. På denne konferansen fekk vi blant anna førelesing av 

psykologspesialist Frid A Hansen, som snakka om rusen, barnet og valden, og psykologspesialist 

Magne Raundalen som snakka om hjernens hemn, rasert barndom og rusa ungdom. 

Landskonferansen for alle sentera i Norge vart i 2013 gjennomført i Stavanger, vi var alle tilstade på 

denne konferansen. Landskonferansen er eit viktig fagleg arrangement for landet sine sentre mot 

incest og seksuelle overgrep og ein arena der leiarar og tilsette kan møte sine kollegaer frå andre 

kantar av landet. Konferansen bidrar til nettverksbygging og kunnskapsutveksling og skaper på den 

måten eit viktig sosialt samhald senterane i mellom. Konferansen sin tittel var ”Veien videre” og den 

fokuserte på tema som forsking, ansvarleg gjering av individet, seksualitet og mindfullness. Blant dei 

som haldt føredrag på konferansen var Hildur Vea som snakka om samanhengen mellom melding av 

overgrep og helse. Professor i psykiatri, Ingvard Wilhelmsen, haldt eit innlegg om korleis 

hovudproblema i liva våre ikkje er kva som skjer, men korleis vi stiller oss til det. Kjersti B. Tharaldsen 

leia konferansedeltakarane gjennom teori og praktiske øvingar innanfor feltet Mindfulness, og 

spesialist i klinisk sexologi avslutta med temaet seksualitet etter seksuelle overgrep.  

Alle tilsette var og tilstades under årets innføringskurs. Innføringskurset hadde eit omfattande fagleg 

program, der desse emna var i fokus:  

 Sjølvhjelp. 

 Traumar og traumebevisst omsorg. 

 Dissosiasjon, tegn på overgrep hos barn, seinvansker. 

 Grunnprinsipp i møte med utsette for overgrep og korleis følgje ein person gjennom ein 

bearbeidingsprosess. 

 Kva er støtte og kva er behandling. 

 Kva skjer med hjelparane i møte med overgrep og korleis førebyggje 

sekundærtraumatisering. 

 Taushetsplikt, meldeplikt, strafferett og rettspraksis. 

 Forsking, etiske dilemma. 

 To brukarar ved SMSO Telemark avslutta med verdifull informasjon om korleis der er å vere 

bruker av eit senter. 

Alle dei tilsette har og vore på ein tre dagars samling ved Incestsenteret i Vestfold.  Incestsenteret i 

Vestfold driv undervisning til 2., 4. og 6. klassetrinn i alle barneskuler i sitt fylke. Vi fekk ein 



14 
 

omfattande innføring i undervisningsopplegget i tillegg til at RVTS-Sør bidrog med nyttig 

fagkunnskap.   

Dagleg leiar deltok på the 27th Annual San Diego International Conference on Child and Family 

Maltreatment.  

Dagleg leiar har vore tilstades ved følgjande innlegg på leiarsamlingar: 

 Dixi Ressurssenter mot voldtekt: Presentasjon av senteret sitt tilbod. Kunnskaps formidling 

om voldtekt og senteret sine erfaringar med sin brukargruppe.  

 Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: Presentasjon av stiftelsen og 

deira tilbod. Utveksling av kunnskap og erfaring. Drøfting rundt framtidig samarbeid.   

 Stiftelsen Det er mitt valg: Drøfting rundt eventuelt samarbeid om undervisning i skuler. 

 Barneombudet: Status om dagens tilbod til barn og unge utsett for vold og seksuelle 

overgrep. Utveksling av kunnskap og erfaring på dette området.   

 Utsattmann: Presentasjon og utveksling av kunnskap og erfaring om utsette menn sine 

ønskjer og behov når det gjeld bearbeiding av seksuelle overgrep. Drøfting rundt korleis 

senterane på best mogleg måte kan imøtekomme dette.  

 Stigamot, Island: Presentasjon av det Islandske incestsenteret sitt politiske arbeid. Drøfting 

om eit framtidig nordisk samarbeid. 

Dagleg leiar har og deltatt på medietreningskurs arrangert av Hovdan.com ved Roy Hovdan og 

Morten Broks.  Eit av senterane sine mål er å synliggjere forhold i samfunnet som opprettheld og 

skjuler incest og seksuelle overgrep. I denne kampen er bruk av media viktig.  Målet med kurset var å 

gje teoretisk kunnskap og praktisk trening om korleis handtere intervju for ulike media som avis, 

nett, radio og TV.  

Oppsøkjande verksemd 
For oss har det vore viktig å drifte og gjere Smiso SF kjend i fylket, slik at vi når ut til og kan tilby høg 

fagleg kvalitet til brukarane og ulike hjelpeinstansar. Smiso SF er eit nytt senter. Det er difor viktig og 

synleggjere arbeidet vårt. Vi vil bidra til at menneske som har vore utsett for incest og seksuelle 

overgrep opplever nye moglegheiter til å leve med sin historie. Vidare vil vi bidra til utvikling og 

formidling av kunnskap for å kjempe mot og førebyggje incest og seksuelle overgrep i fylket vårt. 

Media 
Media er viktig i arbeidet rundt openheit om seksuelle overgrep. Media i Sogn og Fjordane har tatt 

vel imot Smiso SF, og vi har eit godt samarbeid med dei. Media har kontakta oss fleire gonger i den 

tida Smiso SF har eksistert.  

Januar 

Dagleg leiar var morgongjest i NRK Sogn og Fjordane like etter nyttår. Her snakka vi om vald i nære 

relasjonar, om planane våre med å nå ut til 6.klassingane i fylket med eit førebyggjande 

undervisningsopplegg, og om erfaringane til senteret så langt.  

21. januar hadde vi ei høgtidleg markering av at Sogn og Fjordane hadde fått sitt eige senter. 

Dåverande statsråd Inga Marte Thorkildsen var tilstades og haldt tale under markeringa. Over 80 
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inviterte gjester frå fylket kom - alt frå fagpersonar, brukarar, politikarar, rådmenn og ordførarar. I 

samband med dette fekk vi stor blest i media. NRK Sogn og Fjordane deltok, både radio og tv var med 

oss heile denne dagen, Bergens Tidende og Firda lagde reportasje, vi fekk fleire innslag på radio og 

kom på Vestlandsrevyen og på Dagsrevyen på NRK. 

Vi sendte også ut pressemelding til alle dei 7 lokalavisene i fylket i samband med markeringa. 

Februar 

I starten og i slutten av februar vart dagleg leiar intervjua av NRK Sogn og Fjordane om driftsstønad 

frå kommunane i Sogn og Fjordane. Dette kom på radio og som nettsak på NRK Sogn og Fjordane 

sine nettsider. 

Vi vart intervjua av Sogn Avis i forhold til at seksuelle overgrep kan utløyse alvorlege seinskadar. 

Reportasjen var spesielt retta mot menn som har opplevd seksuelle overgrep.  

September 

Sogn Avis var med oss på eit foredrag på Høgskulen i Sogn og Fjordane, og lagde ein reportasje om 

foredraget, om senteret og om ein brukar som sto fram med sin historie. 

Oktober 

Dagleg leiar var morgongjest hos NRK Sogn og Fjordane i samband med at Smiso SF var med å 

arrangere krimfest i Førde, der temaet var overgrep. 

Avisa Firda lagde reportasje om oss. Reportasjens namn var; Temaet skal talast i hel. Dei lagde og 

reportasje om ein brukar som sto fram med sin historie. Kom på nett og i avisa. 

November 

Vi skreiv kronikk som vi fekk inn i dei fire største lokalavisene i fylket i samband med verdsdagen mot 

seksuelle overgrep 19. november. 

Desember 

Vi hadde avisannonse i dei fleste lokalavisene i fylket, dette for å marknadsføre senteret. I tillegg 

hadde vi nettannonse i avisa Firda. 

Heimeside 
Vi synast sjølv at vi har fått ei god og informativ heimeside for Smiso SF, heimesida vert aktivt brukt. 

Vi legg ut aktuelle nyhende, og informasjon til brukarane på heimesida. Målsettinga med heimesida 

vår er og spreie informasjon om Smiso og om temaet incest og seksuelle overgrep til våre brukarar og 

til samarbeidspartar. Heimesida skal marknadsføre senteret og auke rekruttering av brukarar. Smiso 

SF er også på facebook. 

Informasjonsmateriale 
Vi har utarbeida fleire brosjyrar og ulike informasjonsskriv, vi er opptekne av at informasjonen som 

kjem frå Smiso SF skal vere god og informativ, både til brukarane og til samarbeidspartane.  

Fagleg bidrag til hjelpeapparatet i Sogn og Fjordane 
I vedtektene våre står det at vi aktivt skal drive førebyggjande arbeid og opplysningsverksemd.  
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Smiso SF ønskjer å kjempe mot incest og seksuelle overgrep ved å påverke dei faktorar i samfunnet 

som er med på å oppretthalde seksuelle overgrep mot barn. Vi vil; 

● Synleggjere problematikken. 

● Bidra til økt livskvalitet, å gje alle som har opplevd seksuelle overgrep eit betre liv. 

Kunnskapsformidling og informasjon om temaet seksuelle overgrep mot barn ser vi på som 

avgjerande i vårt førebyggjande arbeid. Innsikt i overgrepsproblematikk, og ikkje minst auka tryggleik 

i korleis snakke med barn og vaksne om overgrep fremmar handlingskompetase. Ein vaksen som 

vågar å ta tak i og kommunisere om det som er vanskeleg kan vere avgjerande for å komme ut av 

tystnaden for utsette barn. 

2013 er vårt første fulle driftsår, og vi har vert opptekne av å nå ut hjelpeapparatet i Sogn og 

Fjordane slik at flest mogleg skal vete om oss. Det er viktig for oss at vi får presentert senteret og 

tilboda våre til hjelpeapparatet i fylket. Både for å auke fokus på problematikken seksuelle overgrep, 

auke kunnskapen og nå brukarar via det offentlege hjelpeapparatet. Vi merkar oss at etter vi har vore 

rundt og informert om oss får vi fleire telefonar om nye oppdrag i kommunane, vi tek det som eit 

teikn på at det er eit stort behov for meir informasjon og kunnskap om temaet. Vi har nådd ut til ca. 

640 fagpersonar i fylket vårt med informasjon om Smiso SF, og formidling om seksuelle overgrep, 

seinverknader, korleis snakke, møte og gje støtte til utsette. 

Før jul hadde vi stand på Handelshuset i Førde. Førde er handelssenteret i Sogn og Fjordane, og vi 

valde å ha stand på søndagsope i desember. På denne måten fekk vi vist oss fram og delt ut brosjyrar 

om Smiso SF og tilboda våre. 

Vi har i tillegg vore og undervist på høgskulen i Sogn og Fjordane. Denne undervisninga var retta mot 

studentar på sosionom-, barnevern-, og vernepleiar utdanninga, det var ca. 200 studentar og lærarar 

tilstades. 

Arbeids- og utviklingsoppgåver og samarbeid med andre 

Fokus på arbeids- og utviklingsoppgåver 
Vi er opptekne av at Smiso SF skal gje eit kvalitativt godt tilbod til utsette og pårørande i fylket, vidare 

er vi opptekne av at hjelpeapparatet i Sogn og Fjordane skal oppleve senteret som ein ressurs og ein 

samarbeidspartnar. Tilboda ved Smiso SF skal vere eit supplement til hjelpeapparatet. Det faglege 

tilbodet ved senteret skal gje hjelp til sjølvhjelp som eit alternativ til, eller eit tillegg til, behandling i 

det offentlege hjelpeapparatet.  

Vi har i 2013 hatt stort fokus på marknadsføring av senteret, retta mot brukarane og 

hjelpeapparatet. Vi har fokus på å nå ut til heile fylket. Som eit resultat av aktiv oppsøkande 

verksemd med informasjon, undervisning og rettleiing, ser vi at det er fleire i hjelpeapparatet som 

aktivt brukar oss. Vi ser og at det er fleire brukarar som tek kontakt etter anbefaling frå ulike 

hjelpeinstansar.  

Smiso er eit supplement til det offentlege hjelpeapparatet. Mange brukarar av Smiso har vore, er 

eller får behov for hjelp av offentlege helse- og sosialtenester. For at kvar einskild skal få ein 

heilskapleg og god behandling er det viktig av vi samarbeider med relevante instansar, etter 
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samtykke med brukar. I 2013 har vi hatt samarbeid rundt einskilde brukarar og lege, helsestasjon, 

Bup og overgrepsmottaket.  

Framover vil det vere viktig å halde fram med marknadsføringa av senteret og innleie eit tettare 

samarbeid med ulike instansar og hjelpeapparatet i Sogn og Fjordane.  

Undervisning i grunnskulen – 6.trinn 
I løpet av 2013 har vi vore på hospitering ved senteret i Bergen, og vore med dei på undervisning i 

6.klasse. Vi har vidareutvikla undervisningspakken, gjort den om til nynorsk, utarbeida 

informasjonsskriv til skulane, hjelpeapparatet og føresette. Vi kom i gang med undervisning i 6.klasse 

i april. Etter dette har rektorane vore våre beste referansar vidare til andre skular.  

Vi opplev at fleire og fleire skular og kommunar no veit om at vi driv med dette førebyggjande 

arbeidet, og får no mange førespurnader om å undervise. Vi har også oppretta eit godt samarbeid 

med mange helsesøstrer i fylket. I løpet av året har vi undervist på 18 skular (2 skular har vi vore på 

både våren 2013 og hausten 2013), og nådd ut til 455 elevar. På nokre av skulane så har vi og 

undervist lærarar og tilsette ved skulane.  

Intensjonen med undervisninga 

Synleggjere problematikken, drive førebyggjande arbeid og bidra til auka livskvalitet for personer 

som har vore utsett for incest og seksuelle overgrep. Undervisningsopplegget vi tilbyr er difor eit 

helsefremmande og førebyggjande tiltak innan problematikken incest og seksuelle overgrep, retta 

mot barn. Erfaring og forsking visar at utsette som utviklar store og djuptgåande seinskadar etter 

overgrep, er dei som ikkje har fortalt om overgrepa eller fått hjelp før dei er vaksne. Dei djuptgåande 

skadane utviklar seg spesielt i ungdomsåra. Dersom barn og unge får hjelp i tidleg alder, er det 

mogleg å redusere seinskadane betrakteleg. 

 Våre mål for undervisninga 

● Bevisstgjere og styrke barn mot seksuelle overgrep, og andre vonde og vanskelege 

opplevingar i livet. 

● Førebyggje og leggje til rette for å avdekke seksuelle overgrep og hjelpe utsette til å søkje 

hjelp.  

● Forhindre potensielle overgriparar. Vi tek opp konsekvensane av grenseoverskridande åtferd 

ovanfor andre, undervisninga kan difor bidra til å skape gode holdningar i forhold til pubertet 

og utprøvande seksualitet i denne alderen. 

● Heve kompetansenivået hos lærarar og andre som arbeidar med barn. 

● Synleggjere for overgriparar at vi er ute på skulane og snakkar med barna. 

 
Elevane har i alle klassar vi har besøkt vore aktive og deltakande. Undervisninga har vore godt 

mottatt både blant barn og vaksne. Mange barn har i etterkant av undervisninga ønskja ein samtale 

med oss om vanskelege ting dei har opplevd innanfor denne problematikken eller andre vanskelege 

ting. I gjennomsnitt har ca 2-3 barn snakka med oss etter kvar undervisning. Sakar vi har fått del i, 

som har kravd vidare tiltak, har deretter blitt overført til kontaktlærar, helsesøster eller rektor. 

Saman har vi drøfta vidare tiltak. Det har kome fram at barn har opplevd seksuelle overgrep og ikkje 

fortalt dette til nokon før. Det har vore saker som har omhandla grenseoverskridande åtferd frå 
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andre barn og unge, og frå vaksne. Det har og vore saker som har handla om belastning eller 

bekymring som barn opplev ved skilsmisse, rus, vold eller psykisk og fysisk sjukdom hos foreldre.  

Evaluering: 

Lærarar, rektorar og helsesøstrer som har delteke på undervisninga har fått utlevert eit 

evalueringsskjema frå oss. Deira tilbakemeldingar har vore veldig gode. Dei fleste lærarar vi har møtt 

har og uttrykt ønskje om framtidig undervisning, samt presisert kor viktig dette 

undervisningsopplegget er. Mange skular har og bedt om og fått undervisning til lærarane om 

seksuelle overgrep, om teikn og symptom, korleis avdekke, kva en gjer ved mistanke og den 

vanskelege samtalen.  

Vi har og bedt klasselærarane om å få ein evaluering frå barna som har deltatt på undervisninga, dei 

har ikkje fått eit skjema, men har stått fritt til å skrive kommentarar om undervisninga. Denne 

evalueringa har vore viktig for oss, og syner at barna har fått stort utbytte av undervisninga og har 

lært mykje. Alle barna har gitt undervisninga svært gode tilbakemeldingar. 

Samarbeid med vertskommune og samarbeidskommunar 
Smiso SF har jobba aktivt med å få eit godt og konstruktivt samarbeid med aktuelle instansar i 

vertskommunen og i samarbeidskommunane, og føler at kommunane er positive både til senteret 

og til samarbeid.  

Forsking viser ein overrepresentasjon av ulike psykiske og somatiske lidingar blant menneske som 

er utsett for seksuelle overgrep. Erfaring frå brukarar viser at det går alt for lang tid før 

overgrepsproblematikk vert avdekka og jobba med. Vi ønskjer å kunne bidra til auka kompetanse 

til hjelpepersonell, slik at fleire brukarar vert fanga opp av hjelpeapparatet og får den hjelpen dei 

har behov for. 

Målet med samarbeid på systemnivå er å byggje opp samarbeid og kompetanse på en slik måte at 

kommunane sjølv vidareførar kompetanse- oppbygging og kvalitetsutvikling når det gjeld tilbod til 

menneske som er utsatt for seksuelle overgrep og deira pårørande. 

Vidare ønskjer Smiso SF samarbeid med kommunane sine støtteapparat på individnivå for å bidra 

til at brukarar får naudsynt bistand.  

Samarbeid med vertskommunen Førde er framleis veldig positivt. Førde kommune har vore genuint 

interessert i og opptatt av senteret. Ved markeringa i januar 2013 av at Sogn og Fjordane hadde fått 

sitt eige senter kom både ordførar Olve Grotle og rådmann Ole John Østenstad. Ordførar heldt tale 

ved markeringa. Smiso SF og Førde kommune samarbeider godt om drifta og det er ein tryggheit for 

senteret og vete at terskelen er låg for å ta ein telefon og drøfte ulike saker. 

Samarbeid på fylkesnivå 
Smiso SF føler seg godt motteken i fylket og av samarbeidskommunane våre. Sogn og Fjordane 

Fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er flinke til invitere oss til ulike faglege forum, 

og bruke oss som føredragshaldarar på kurs og konferansar.  Vi opplev mykje positive 

tilbakemeldingar både på fylkes- og kommunenivå. 
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Samarbeid med RVTS og helseføretak 
RVTS Vest er ein viktig samarbeidspart på fagleg og overordna nivå for oss. Vi har, som tidlegare 

nemnd, fagleg rettleiing frå RVTS Vest. Vi har og styremedlem frå RVTS Vest, og kjenner at det er ein 

tryggleik i at arbeidet vi gjer vert kvalitetssikra på fleire nivå. Vi ser og at vår kompetanse om RVTS 

Vest sin funksjon er nyttig for andre i hjelpeapparatet som vi treff, vi deler denne kompetansen og 

formidlar kontakt vidare om naudsynt. 

Smiso SF tek i mot midlar frå Helse Vest, midlane disponerast i forhold til våre retningslinjer og 

vedtekter, og vert gitt for å støtte oss som eit brukarfokusert tilbod. Brukarmedverknad og 

sjølvhjelp er viktige nøkkelord for organiseringa vår. 

Samarbeid med andre, offentlege eller private organisasjonar/grupper 
Gjennom kurs hos Sjølvhjelp Noreg fekk vi kontaktar, dette har vi nytta oss av då vi skulle setje i gang 

med sjølvhjelpsgruppe for pårørande på senteret.  

Rusettervernet i Sogn og Fjordane har vi fått eit godt samarbeid med og ser at det har vore eit 

gjensidig nytteforhold for einskilde brukarar at vi samarbeider. Samarbeidet har gjort det lett for oss, 

og for dei, og gje informasjon til brukarar som kan ha behov for dei ulike tenestene/tilboda vi har. 

Vi har etablert samarbeid med advokatfirmaet Blikra, Slotterøy og Fonn AS i Førde, dei gjev gratis 

juridisk rettleiing til brukarane våre på senteret. 

Vi har eit godt og tett samarbeid med overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane, og ser det som viktig at 

vi har kunnskap om kvarandre og tilboda våre. Overgrepsmottaket har no som fast prosedyre å 

informere om Smiso, dei gjev og tilbod til sine pasientar om å formidle kontakt med oss. 

Seksualitet kan for mange som har opplevd overgrep by på utfordringar. Vi har etablert samarbeid 

med sexolog Kjellaug Fredly, som kjem til senteret og tilbyr samtalar med brukarar som ønskjer det.  
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Revisjonserklæring og årsregnskap pr. 31.12.12 
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Notar 
 

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER 

 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske 

regnskapsstandarder.  

 

Hovedprinsipp 

Inntekt resultatføres når den er opptjent som normalt vil være på leveringstidspunktet.  Kostnader 

medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende 

inntekt resultatføres. 

 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 

klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert 

som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. 

 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes 

å være ikke forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres 

til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

 

Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. 

 

Varige driftsmidler 

Varige driftsmidler er ført opp i balansen til historisk anskaffelseskost tillagt oppskrivninger og 

fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet 

økonomisk levetid.  

 

 

Fordringer  

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 

tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.   
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NOTE 2 - LØNNSKOSTNADER, ANSATTE ETC. 

  

Lønnskostnader består av følgende poster:  2013 2012 

   

Lønninger       1 274 815  817 691   

Folketrygdavgift 143 768 90 499 

Pensjonskostnader 77 487 32 972 

Andre lønnskostnader 17 766 5 937 

Sum lønnskostnader 1 513 836 947 099 

   

Gjennomsnittlig antall årsverk 3 2 

   

Ytelser til ledende personer: 

 Daglig leder Styret 

Lønn 551 941 21 600 

Pensjonsforpliktelser 0 0 

Annen godtgjørelse 4 000 0 

 

 

OTP 

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon , og har 

opprettet slik ordning for sine ansatte 

 

 

 

Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr. 27.500,-, herav 7.500 for annen bistand 

 

 

NOTE 3 - VARIGE DRIFTSMIDLER 

   

 

Inventar 

 

 

Totalt 

   

Anskaffelseskost 1.1.  0 0 

Tilgang i løpet av året  100 000 100 000 

Avgang i løpet av året  0 0 

Akkumulerte avskrivninger  61 200 61 200 

Bokført verdi 31.12.  38 800 38 800 

    

Årets avskrivninger   30 600 30 600 

    

Økonomisk levetid  3 år  

Avskrivningsplan  Lineær  
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NOTE 4 - LANGSIKTIG GJELD / PANTSTILLELSER  

 

Gjeld som forfaller mer enn fem år 

etter regnskapsårets slutt 2013 2012 

Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 

 

 

Pantstillelser o.l.   Gjeld sikret Balanseført 

  ved pant verdi pant 

Gjeld til kredittinstitusjoner                   0                  0 

 

 

 

 

NOTE 5 - BUNDNE MIDLER 

Av selskapets bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler kr. 67.053,- 

 

 

 

 

NOTE 6 - FORDRINGER 

Samlede fordringer med forfall senere   i år  i fjor 

en et år etter balansedagen    0  0 

 

 

 

NOTE 7 - EGENKAPITAL 

 

 Selskapskapital Annen EK Sum 

Stiftelse 15.02.12 100 000 301 755 401 755 

Årsresultat  75 489 75 489 

Egenkapital pr. 31.12.12 100 000 377 244 477 244 
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Kontaktinformasjon 

 

Senter mot incest og seksuelle 

overgrep Sogn og Fjordane 

Hornnesvegen 1 (ved kyrkja), 

6809 Førde 

Telefon: 57 72 10 70/94 89 28 23 

E-post: post@smiso-sf.no 

Heimeside: www.smiso-sf.no 

 

Senteret har opent: 

Måndag-fredag: 9-15 

Innomstikk for brukarar: 

Måndag, tysdag og fredag: 10-15 

 

 

Landsdekkande telefon for 

incestutsette og seksuelt 

misbrukte: 800 57 000 

 

Alarmtelefon for barn og unge: 

116 111 

 

 

mailto:post@smiso-sf.no
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Saksframlegg 
 
Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Norunn Stavø  

 
14/1551 

   
 
Saksnr Utvalg Type Dato 
019/14 

 

Helse- og sosialutvalet PS 20.05.2014 
016/14 

 

Kultur- og oppvekstutvalet PS 20.05.2014 
 
Flora kommune som TIBIR (Tidleg innsats for barn i risiko) kommune 
 
 
 
 
Framlegg til vedtak: 
 

Orienteringa vert tatt til vitande. 

 
 
Saksopplysningar: 
Kva saka gjeld: 

Tenesta Barn og unge og Tiltaksavdelinga ynskjer å styrke fokus og arbeid med førebygging og tidleg 
innsats blant dei yngste brukarane våre. For å lykkast med arbeidet vert det brukt evidensbaserte 
metodar som syner effekt og nytteverdi.   

"Tidleg innsats for barn i risiko" (TIBIR), er eit program som etter kvart skal implementerast i alle 
tenester som jobbar med barn i aldersgruppa 3-12 år. Dette vil gje Flora kommune ein moglegheit til å 
arbeide handlingsretta mot oppvekstplanen og Helse-og omsorgsplanen sine intensjonar i høve 
tverrfagleg samarbeid.  

"Parent Management Training Oregon" (PMTO) er ein metode som TIBIR kommunar kan nytte i det 
daglege arbeidet med barn og foreldre. Tenesta Barn og unge og Tiltaksavdeling sender ein tilsett kvar 
på utdanninga for å bli sertifiserte PMTO terapeutar, som er kvalifisert til å gje PMTO behandling.  

 

Innleiing: 

 

TIBIR er et program for førebygging og behandling av åtferdsvanskar hos barn tilpassa det 
kommunale tenestenivået. Programmet består av seks ulike intervensjonsmoduler som til samen 
representerer en heilskapleg innsats for å førebygge og avhjelpe forløparar til eller allereie utviklede 
åtferdsvanskar hos barn samt styrke deira sosiale kompetanse. 
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De seks intervensjonane i TIBIR 

1. Kartlegging 

2. Foreldrerådgjeving 

3. Foreldrerådgjeving i gruppe 

4. Konsultasjon 

5. Sosial ferdigheitstrening 

6. PMTO-behandling 

 

Målgruppe  

Målgruppa for TIBIR er barn i alderen 3-12 år og foreldre der barna allereie har utviklet eller står i 
fare for å utvikle åtferdsvanskar. Vidare er tilsette i de kommunale hjelpe- og støttetenestene for barn 
og familiar (for eksempel helsestasjoner, barnehagar, skoler, pedagogisk-psykologisk teneste og 
barnevern tenesta) samt sentrale tenesteleiarane målgruppe for opplæring og informasjon.  

 

Målsetting 

Målsettinga med TIBIR er å førebygge og avhjelpe åtferdsvanskar på et tidlig tidspunkt samt bidra til 
å utvikle barns positive og pro sosiale åtferd. Vidare å gi tilsette og leiarar som arbeider og har ansvar 
for barn en felles forståelse av hvordan atferdsproblemer oppstår og kan avhjelpes. TIBIR skal være en 
helhetlig tiltakskjede der intervensjonene er i overensstemmelse med målgruppens behov og 
forutsetninger.  

 

Intervensjonsmoduler 

TIBIR består av fire hovudmodular og to påbyggingsmoduler. Kvar av modulane består av en 
intervensjon retta mot barn, og opplæring av personalet som skal gjennomføre denne (kurs, rettleiing 
og materiell). 

 



 

FLORA  
KOMMUNE 

 
 

Hovudmodul I: Opplæring som PMTO-terapeut 

Hovudmodul II: Kartlegging og identifisering av åtferdsvanskar 

Hovudmodul III: Grunnkurs i foreldrerådgjeving 

                                         To påbyggingsmoduler: 

                                       ·  Konsultasjon for tilsette i barnehagar og skoler  

                                       ·  Leiing av foreldregrupper  

 Hovudmodul IV: Grunnkurs i sosial ferdigheitstrening 

 

Vurdering: 

Helse-sosial-og omsorgsplan 2013-2016 fokuserer på betydinga av koordinerte tenester og 
førebygging, for å avgrense sjukdom. 

Under kap.3, Mål heiter det: Dei kommunale tenestene skal ha fokus på dei brukarane/pasientane som 
treng det mest, på førebygging og tidleg intervensjon.  

Kommunedelplanen for oppvekstsektoren 2011-2020, kap.5, "tverrfagleg samarbeid" har som mål: 
Flora  helsestasjon  tilbyr  kontrollar  etter  nasjonale  program  både  i  svangerskapsomsorga,  

helsestasjon  og  skulehelseteneste.  Personalet  har  god  kompetanse  på  førebygging  av psykiske  
vanskar  og  tidleg  identifisering  av  signal  om  omsorgsvikt,  mistrivsel  og utviklingsavvik.  Dette  
er  viktig  for  å  setje  i  verk  tiltak   på  eit  tidlegast  mogeleg  tidspunkt. Tidleg innsats er 
avgjerande for spe - og småbarns vidare utvikling. Skular og barnehagar er arenaer der barn og unge 
utviklar seg til sjølvstendige individ, med god sosial kompetanse, som gjer dei rusta til å takle både 
medgang og motgang. Der vi ser at born  likevel  har  behov  for  støtte/tiltak,  har  barnehagar,  
skular  og  Tenesta  Barn  og  Unge prosedyrar  som  sikrar  dei  hjelp  utifrå  individuelle  behov.  
Dette  skjer  i  samarbeid  med  dei føresette etter lokale og nasjonale retningsliner, der mål, rollar og 
ansvar er avklara. 

Programmet der flora kommune vert ein TIBIR kommune vil bidra til at kommunen arbeider mot å nå 
måla i begge planane. PMTO vil vere ein god metode for å jobbe med førebygging i det daglege 
arbeidet med barn og foreldre.  

 

Økonomiske konsekvensar: 

Tenestene vil få kostnadar knytt til reise og opphald, ca 20 dagar i Bergen, fordelt over fem samlingar. 
Dette vert dekka innanfor tenestene sine eigne budsjett 
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Miljømessige konsekvensar: 

 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
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Saksframlegg 
 
Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Møyfrid K. H. Ellingsund K2 - U62 

 
14/1471 

   
 
Saksnr Utvalg Type Dato 
020/14 

 

Helse- og sosialutvalet PS 20.05.2014 
 
Løyve for skjenking og servering 2012-2016 
Kaia AS, Svanøy 
 
 
 
Framlegg til vedtak: 
 

I medhald av Lov om omsetning av alkoholhaldig drikk m.v. (alkohollova) får Kaia AS, org. nr. 981 
474 120, løyve for skjenking og servering i omsøkt og godkjent utvida skjenkelokale, i samsvar med 
framlagde teikningar.  
Elles gjeld dei løyver og vilkår som vart sett ved tildeling av opprinneleg løyve, bystyresak 084/12. 
Dette løyvet gjeld i lengste periode fram til 30. juni 2016.  

 
 
Saksopplysningar: 
Kva saka gjeld: 

Kaia AS v/Ole Svanøe, org. nr. 981 474 120, 6914 Svanøybukt, ynskjer å utvide sitt skjenkelokale ved 
å bygge inn delar av område for uteservering. Saka vert lagt fram for politisk handsaming då 
godkjenning av permanent utviding av skjenkelokale ikkje er delegert til rådmannen. 

Innleiing: 

Det ligg føre søknad frå Kaia AS v/Ole Svanøe om utviding av skjenkelokale. 
Søknaden er handsama i samsvar med Alkohollova med forskrifter, og dei prinsipp og retningsliner 
Flora bystyre vedtok i sak 040/12. 

Vurdering: 

Rådmannen rår til at løyve vert gjeve i samsvar med framlegg til vedtak. 

Økonomiske konsekvensar: 

Kaia AS har allereie skjenkeløyve. Rådmannen vurderer det slik at denne utvidinga ikkje vil ha 
økonomiske konsekvensar for Flora kommune. 
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Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 

Lov om omsetning av alkoholhaldig drikk av 02.06.1989, nr. 27 (alkohollova) med seinare tillegg og 
endringar. 
Forskrift av 08.06.2005 nr. 538 om omsetning av alkoholhaldig drikk mv.v. 
Forskrift av 08.06.2005 nr. 539 om engrossal og tilverknad av alkoholhaldig drikk m.v. 
Lov av 13.06.1997 nr. 55 om serveringsverksemd. 
Forskrift av 15.12.1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgjevinga. 
Retningsliner for tildeling av løyve for skjenking av alkoholhaldig drikk m.m. vedteke i Flora bystyre 
23.04.2012, bystyresak 040/12. 
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Saksframlegg 
 
Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Norunn Stavø  

 
14/1562 

   
 
Saksnr Utvalg Type Dato 
021/14 

 

Helse- og sosialutvalet PS 20.05.2014 
 
Orientering om teneste helse 
 
 
 
 
Framlegg til vedtak: 
 

Orienteringa vert tatt til vitande 

 
 
Saksopplysningar: 
Kva saka gjeld: 

Teneste Helse orienterer om organisering av tenesta, dei ulike avdelingane og oppgåver som er lagt til 
tenesta.  

Innleiing: 

 

Vurdering: 

 

Økonomiske konsekvensar: 

 

Miljømessige konsekvensar: 

 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
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Vedlegg: 
- HSU 20.05.2014 
 
 
 
 
 
 



Teneste for Helse  

Legetenesta 
Fysio- og ergoterapi 

 Frisklivssentral 



Teneste for Helse 

• Legetenesta 
• 15 legeheimlar 
• 14 sjølvstendig næringsdrivande med kommunal 

legeheimel og andre kommunale oppgåver 
• og turnuslege 100% kommunal 
• Hjelpepersonale  
    – nokre % til kommunale oppgåve, elles    
tilhøyrande Legegruppa SMS  



Teneste for Helse 

• Andre kommunale oppgåver 
– Helsestasjon 
– Ungdomshelsestasjon 
– Flyktningearbeid 
– Folkehelsearbeid, miljøretta helsevern 
– Rettleiing turnuslege 
– Legevakt og beredskap 
– Sjukeheimslege 
 

 



Teneste for Helse 

Fysio- og ergoterapi 
 

- kommunale Fysio- og ergoterapiavdelinga  
1 Sekretær i 50% st., 1 vaktmeister for tekniske 
hjelpemiddel, 100%, 5 fysioterapeutar i 100%- 1 har 
20% st. i koordinerande eining, 3 ergoterapeutar i 
100% - den eine har avd.l.funksjon i 30% 
- privatpraktiserande fysioterapeutane, 

Fysioterapigruppa SMS 
- 4 fysioterapeutar med kommunale driftstilskot 



Teneste for Helse 

• Fysio- og ergoterapiavdelinga 
• Yt teneste til alle aldrar med ulike 

funksjonsnedsettingar, individuelt og i gruppe 
• Brukarmedverknad, meistring og deltaking i kvardagen 
• Fysioterapi – å utvikle, gjenvinne eller vedlikehalde 

den enkelte sin funksjon,         - bevegar samfunnet! 
   - fokus på kropp, rørsle og aktiv deltaking 
• Ergoterapi – å bistå den enkelte til å delta mest mogleg 

sjølvstendig i å utføre sine daglege aktivitetar i 
kvardagen,                      - gjer kvardagsaktivitet muleg! 



Teneste for Helse 
• Terapeutane observerer, undersøkjer og kartlegg funksjon 

og aktivitetsutføring 
• Legg til rette for aktivitet og deltaking 
• Stimulering, trening og behandling individuelt og i grupper 
• Førebyggande arbeid, t.d førebyggande heimebesøk, 

gruppe med balanse og styrketrening for eldre, screening 
av førsteklassebarn m/ oppfølging i gruppe, skrivedans 

• Rehabilitering i korttidsavdeling og langtidsavdeling, 
heimerehabilitering og kvardagsrehabilitering 

• Tilrettelegging av omgjevnadane / universell utforming 
• Utstrakt tverrfagleg samarbeid internt og eksternt 

 



Teneste for Helse 

• Arenaer : 
 - helsestasjon  
 - barnehage 
 - skular (barne-, ungdoms-, og vidaregåandeskule) 
 - institusjonar  
 - dagavdelingar  
 - mest av alt i brukar sin eigen heim inkl.    
 omsorgsbustad 

 



Teneste for Helse 

• Fysioterapigruppa SMS 
– Yt teneste til alle aldersgrupper 

- 2 allmennpraktiserande fysioterapeutar 
- 1 manuell terapeut  
- 1 psykomotorisk fysioterapeut 

- Må ha tilvising frå lege for å utføre oppgåver 
- Høgt tal brukarar, flest innan aldersgr. 19-67 år 
- mykje hofte og kne, muskelsmerte i skuldre og 

nakke 
- Individuell behandling, gruppe i sal  



Teneste for Helse 

• Frisklivssentralen 
– Personar med livsstilsutfordring frå ca. 8/9 år- ca.67 år 

• Pt. 2 tilsette i 100% stilling, endring til 1 frå 1 juni 
– Førebyggjande helsetilbod 

• Å styrkje individet sin kontroll over eiga helse 
– Endringsfokusert rettleiing 
– Tilpassa fysisk aktivitet 
– Kosthald  
– Røykeslutt 

• Reseptperiode 3 mnd ( + 3) 
– Eigendel kr. 300 pr. periode, + kostnad på kurs 
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