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Sammendrag 
Formål: Masteroppgaven består av to deler, en artikkel og en refleksjonsoppgave. I 

artikkelen undersøkes sykepleieres erfaringer etter implementering av hverdagsrehabilitering i 

hjemmetjenesten. Refleksjonsoppgavens tema er å utdype ulike implementeringsteorier og 

utdype valget av Promoting Action on Research Implementation Health Services (PARIHS).  

Teoretisk forankring: Hverdagsrehabilitering er et tiltak for å sikre en bærekraftig utvikling 

av kommunale omsorgstjenester. Kjernen i hverdagsrehabilitering er å finne svaret på «Hva er 

viktig for deg?». Dette gjør at hverdagsrehabilitering er en personsentrert metode, og som 

setter brukeren og hans mål i sentrum. Implementeringsprosessen kan være en sammensatt 

prosess med mange faktorer som påvirker hverandre for å etablere ny praksis i 

kommunehelsetjenesten. PARIHS er en modell utviklet for å studere samspill og interaksjon 

mellom ulike faktorer en implementering består av. I denne studien er PARIHS brukt som 

ramme og støtte til å innhente, analysere og sortere dataene.  

Metode: Studien har et kvalitativt, utforskende design med intervju som metode. Fem 

sykepleiere fra to norske kommuner har blitt intervjuet. 

Resultater: Et overordnet funn er at sykepleierne intervjuet i denne studien endret holdning 

fra å hjelpe til å jobbe mer mestrende. Evidens/kunnskapskilder: Positive brukerhistorier 

brukes aktivt for å formidle erfaringer og kunnskap om hverdagsrehabilitering. Kontekst: 

Refleksjon og diskusjon blir brukt for å endre kultur og holdninger hos alle som jobber i 

hjemmetjenesten. Tilrettelegging: En egen tilrettelegger er lite brukt, det legges opp til at 

implementeringsarbeidet skal foregå av de som også skal utføre tjenesten. 

Konklusjon: Funn i denne studien peker i retning av at implementering av 

hverdagsrehabilitering fører til endret holdning hos sykepleieren. Etter implementering jobber 

de på en slik måte at de utløser mestring og mobiliserer brukerens ressurser. For å lykkes med 

hverdagsrehabilitering må det settes av tid til å utføring og mulighet for å justere tidsbruken 

opp mot det brukeren har behov for at kartlegging, tilrettelegging og opplæring. En utpekt 

tilrettelegger og en plan for gjennomføring av implementeringen kan bidra til en vellykket 

implementering.  

Nøkkelord: hverdagsrehabilitering, sykepleie, kommunehelsetjenesten, hjemmesykepleie, 

implementering, PARIHS 
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How do nurses experience reablement in a municipal health service? 

Abstract 

Purpose: This master ́s thesis consists of two parts, a research article and a reflection 

assignment. The aim of the study is to explore nurses’ experiences of reablement after the 

implementation in home care services. The reflection part seeks to discuss and considerate use 

of The Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS) 

framework. 

Literature review: Due to increasing needs in home care services because of earlier 

discharge from the hospital, ageing of the population there is a needed change of how the 

home care services provide care. Reablement values the goals the person emphasizes and the 

care is oriented to support the patients to achieve their goals. The implementation process can 

be challenging with several determinants and dependent variables who interact with each 

other. PARIHS is a framework, which emerged from recognizing three key determinants, 

evidence, context and facilitation who inhibit or promote implantation. In the study PARIHS 

provide a frame and support to collect, analyze and classify the data.  

Method: This study has a qualitative, exploring design. Five nurses from to separate 

municipals where interviewed. 

Results: Results from this study suggests that the nurses interviewed changes from helping to 

make patients able to manage everyday life. Evidence: the nurses use positive patient stories 

actively to inform colleagues about experiences and knowledge they have gained about 

reablement. Context: It is used reflection and discussion as a method to change culture and 

beliefs in the home care service. Facilitation: There is not used a devoted facilitator due to this 

study, the nurses who work close to the users conduct the implementation work.   

Conclusion: Results from this study suggests that implementation of reablement changes how 

the nurse interact with the patient. They become more orientated to initiate the patient’s 

resources and mastery. To succeed with the implementation of reablement it is necessary to 

provide the flexibility to the health personnel so that they can be reflexive enough to give 

tailored care, and offer instruction, assessment and tailored care due to the patient’s needs. A 

devoted facilitator with a plan for implementation can be a promoting factor to implement 

reablement in the municipal setting. 

Keywords: nurse, reablement, home care services, implementation, PARIHS 
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TITTEL:  

Hvordan erfarer sykepleiere hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten? 

Sammendrag 

Bakgrunn: Hverdagsrehabilitering er et tiltak for å sikre en bærekraftig utvikling av 

kommunale omsorgstjenester. Kjernen i hverdagsrehabilitering er å finne svaret på «Hva er 

viktig for deg?». Dette gjør at hverdagsrehabilitering er en personsentrert metode, og som 

setter brukeren og hans mål i sentrum. Implementeringsprosessen kan være en sammensatt 

prosess med mange faktorer som påvirker hverandre for å etablere ny praksis. The Promoting 

Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS) er en modell utviklet for å 

studere samspill og interaksjon mellom ulike faktorer en implementering består av. I denne 

studien er PARIHS brukt som ramme og støtte til å innhente, analysere og sortere dataene.  

Hensikt: Hensikten med studien er å undersøke sykepleieres erfaringer etter implementering 

av hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten. 

Metode: Studien har et kvalitativt, utforskende design med intervju som metode. Fem 

sykepleiere fra to norske kommuner har blitt intervjuet. 

Resultat: Evidens/Kunnskapskilder: Positive brukerhistorier brukes aktivt for å formidle 

erfaringer og kunnskap om hverdagsrehabilitering. Kontekst: Refleksjon og diskusjon blir 

brukt for å endre kultur og holdninger hos alle som jobber i hjemmetjenesten. Tilrettelegging: 

En egen tilrettelegger er lite brukt, det legges opp til at implementeringsarbeidet skal foregå 

av de som også skal utføre tjenesten. 

Konklusjon: Funn i denne studien peker i retning av at implementering av 

hverdagsrehabilitering fører til endret holdning hos sykepleieren. Etter implementering jobber 

de på en slik måte at de utløser mestring og mobiliserer brukerens ressurser. For å lykkes med 

hverdagsrehabilitering må det settes av tid til å utføring og mulighet for å justere tidsbruken 

opp mot det brukeren har behov for at kartlegging, tilrettelegging og opplæring. En utpekt 

tilrettelegger og en plan for gjennomføring av implementeringen kan bidra til en vellykket 

implementering.  
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Introduksjon 

Hverdagsrehabilitering er en ett av flere tiltak for å sikre en bærekraftig utvikling av 

kommunale omsorgstjenester. Kjernen i hverdagsrehabilitering er å finne svaret på «Hva er 

viktig for deg?» for den enkelte bruker. Ved å mobilisere kapasitet og ressurser hos brukere 

med rehabiliteringsbehov legges det vekt på endring i hjemmetjenestetilbud, rehabilitering og 

forebyggende innsats (1-3). 

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er i en omstillingsprosess da de står ovenfor 

kompetanse og personellmessige utfordringer. Samhandlingsreformen har ført til at sykere 

pasienter skrives ut fra sykehus til kommunen, som da må yte helsehjelp til mer komplekse 

brukere. I de yrkesetiske retningslinjene for sykepleiere fremgår det at sykepleieren har ansvar 

for en sykepleiepraksis som fremmer helse og forebygger sykdom (4).  

Et rammeverk som beskriver faktorer som virker hemmende og fremmende i en slik prosess, 

«Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS)» tjener som 

struktur for denne oppgaven (5). Implementering av hverdagsrehabilitering vil innebære å 

endre arbeidsmetoder, ved at man jobber på en måte som utløser brukerens ressurser og gjør 

brukeren i stand til å mestre.  

Hensikten med studien er å utforske sykepleiernes erfaring med hverdagsrehabilitering og 

målet er å få kjennskap til hva endringen i praksis har å si for sykepleierne.  

Hverdagsrehabilitering 

Hverdagsrehabilitering skjer i brukerens hjem og nærmiljø, og legger vekt på brukerens 

kapasitet og mål. Hverdagsrehabilitering vil ta utgangspunkt i personens mål om å kunne 

gjennomføre aktiviteter i hverdagen som gir mening. Dette betyr noe for selvfølelsen til 

brukeren og tar sikte på å reetablere funksjon(er) som styrker mulighetene for å klare seg selv. 

Det er en arbeidsmetode som innebærer en tidlig, intensiv, tverrfaglig og målrettet innsats 

med hensikt til å utsette ytterligere hjelpebehov hos brukere (6, 7). Helsepersonellet i det 

tverrfaglige samarbeidet blir viktige samarbeidspartnere for å nå målene som personen ønsker 

å oppnå (7). Et overordnet mål med hverdagsrehabilitering er å gi helsepersonell nødvendig 

kunnskap, holdning, ferdigheter og organisatorisk støtte til gi hjemmetjenester i et mer 

rehabiliterende perspektiv (8).  
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Hjemmetjenesten er en viktig arena for å finne personer som kan ha utbytte av 

hverdagsrehabilitering og for å vedlikeholde mestringsnivået som en person har oppnådd (9). 

Hverdagsrehabilitering kan være aktuelt for personer med akutt funksjonsfall, men også for 

personer med gradvis funksjonsfall (3). På brukernivå vil hverdagsrehabilitering være mer 

tilpasset den enkelte bruker, i noe litteratur beskrevet som skreddersøm (9, 10) fremfor en 

utløsning av «standardtjenester» ut fra gitte kriterier. Når man starter opp 

hverdagsrehabiliteringen så varer dette en tidsavgrenset periode, ofte 4-6 uker. Et prinsipp er 

at det er en tverrfaglig metode, hvor blant annet fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og 

hjemmetjenesten deltar (3).  

Det handler altså om å finne en balanse mellom å gi hjelp, å legge til rette for mestring og 

fokusere på ressurser istedenfor begrensninger eller kroppsplager. (6). 

Rammeverk for å studere implementering av hverdagsrehabilitering 

Implementeringsprosessen kan være en sammensatt prosess med mange faktorer som påvirker 

hverandre. Hverdagsrehabilitering er implementering av en ny praksis i 

kommunehelsetjenesten. «Promoting Action on Research Implementation in Health Services 

(PARIHS)» er en modell utviklet for å si noe om eller studere samspill og interaksjon mellom 

ulike faktorer en implementering består av eller påvirkes av. Hensikten med PARIHS-

modellen er å fremme implementeringen ved å identifisere, operasjonalisere og systematisere 

faktorer som er viktige i en implementeringsprosess. Den bidrar til å fokusere på 

kompleksiteten i en endringsprosess som implementering av hverdagsrehabilitering er. 

PARIHS trekker frem faktorene «kunnskap om», «kontekst for» og «tilrettelegging», se figur 

1. Dette er faktorer som foregår samtidig og de er dynamisk forbundet med hverandre.  

Figur 1. Skjematisk fremstilling av dimensjonene og faktorene knyttet til disse i PARIHS.  

PARIHS beskriver tre dimensjoner, evidens/kunnskapskilder, kontekst og tilrettelegging. 

For hver dimensjon er det fire faktorer som PARIHS identifiserer som «fremmende» eller 

«hemmende» i implementeringen. For eksempel vil robust forskningsbasert kunnskap fremme 

implementeringen. Har forskningen dårlig kvalitet vil den lett virke hemmende i 

implementeringen dersom fagmiljøet stiller spørsmålstegn ved dens validitet.  

Forskningen gjort i forbindelse med utviklingen av PARIHS foreslår at kunnskap bør være 

robust og sammenfallende med profesjonell konsensus og brukerpreferanser for at det skal 
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fremme implementeringsprosessen. En kontekst som er mottakelig for endring kjennetegnes 

ved en god kultur, sterkt lederskap og passende overvåkning og feedback systemer. 

Tilretteleggingen fremmer implementering i høy grad om det  er kompetente eksterne og 

interne tilretteleggere til stede (5). PARIHS definerer vellykket implementering som 

oppnåelse av mål man har blitt enige om, at innovasjonen eller endringen får fotfeste i 

organisasjonen, at de ansatte er engasjerte, motiverte og «eier» innovasjonen og til slutt at 

variasjonen som ligger i konteksten er redusert til et minimum (11). 

 

Metodedel 

Studien har et kvalitativt, utforskende design med intervju som metode. Fem sykepleiere ble 

rekruttert og intervjuet i denne studien. Kommunene er sammenlignbare ved at de tilhører 

samme KOSTRA gruppe, det vil si en gruppering ut fra tre ulike dimensjoner; folkemengde, 

bundne kostnader og frie disponible inntekter per innbygger (12). Sykepleierne har en 

variasjon mellom tretti til fem års erfaring i hjemmetjenesten slik at de har erfaring både før 

og etter implementering av hverdagsrehabilitering, tre av informantene har erfaring fra 

sykehus før de begynte i hjemmetjenesten.  

Intervjuene ble utført med støtte i semistrukturert intervjuguide, som var strukturert ut fra 

kategoriene til PARIHS. Informantene snakket fritt om temaene og fikk oppfølgingsspørsmål 

på det de fortalte under intervjuet. Slik fikk de både legge vekt på ting de selv ser som viktige 

erfaringer og jeg fikk utdypet noen av funnene (13). Fire av intervjuene ble gjennomført på 

informantenes arbeidsplass. Intervjuene varierte mellom 26 og 104 minutter. De ble tatt opp 

med lydopptaker og transkribert.  

Dataene ble analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse (14). Her blir meningsbærende 

enheter kondensert og deretter tildelt en kategori. Det er videre gjort en analyse hvor 

rammeverket har bidratt med rettledning og støtte for å se etter mønstre i dataene mine. Jeg 

bruker også begrepene som PARIHS beskriver i min fremlegging av funn (15). 

Studien er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD). Deltakerne fikk muntlig og 

skriftlig informasjon og alle ga skriftlig samtykke.  
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Resultater 

Hensikten med studien var å undersøke hvilke erfaringer sykepleierne har fått etter 

implementering av hverdagsrehabilitering.  

Det er et overordnet funn i denne studien at sykepleierne endret holdning fra å hjelpe til å 

jobbe på en måte som legger til rette for at brukeren gjør mest mulig selv etter oppstart med 

hverdagsrehabilitering. Det dreies fra å «gjøre for brukeren» til å «gjøre brukeren i stand til å 

mestre oppgaver selv». Hverdagsrehabilitering kan føre til en mer dynamisk hjemmetjeneste 

som er mer opptatt av å tilby det brukeren har behov for nå i sin situasjon fremfor en statisk 

tjeneste som springer ut fra bestemte vedtak og tiltak som er forutbestemt (16).  

Evidens/kunnskapskilder: 

I PARIHS er evidens og kunnskapskilder bestående av forskningsbasert kunnskap, klinisk 

erfaring, brukerhistorier og lokal kunnskap (5). I hovedsak snakket informantene om bruk av 

brukerhistorier og case som et virkemiddel i implementeringen av hverdagsmestring som en 

ny praksis. Spesielt solskinnshistoriene ble brukt aktivt i implementeringsarbeidet sier tre av 

informantene.  

«Jeg var veldig opptatt av å få fortalt solskinnshistoriene, sånn at de (kollegaene) 

skulle forstå at det var verdt å starte opp hverdagsrehabilitering.» Sykepleier 2 

Selv om dette ikke legges vekt på hos sykepleierne så sier de også at de fikk holdt 

undervisning ved innføringen, og at dette var nyttig. Undervisningen bidro også til å sette 

hverdagsrehabiliteringen på agendaen. 

«Synes det blir fokus på det i sonen, og vi snakker mye rundt det. Bedre samarbeid når 

man har brukeren, tenker litt annerledes.» Sykepleier 5.  

Flere av informantene sier at de har endret holdning og praksis etter oppstart av 

hverdagsrehabilitering, hvor de har blitt mer oppmerksom på å jobbe tilretteleggende og bidra 

til at brukeren gjør aktivitetene selv, fremfor å gjøre de for brukeren, altså bidrar de til økt 

mestring. En av informantene sa det slik:  

«Tenker litt mer over hjelpefeller (hente avisen), har annet fokus nå etter oppstart. Før 

så gjorde jeg det for å være grei. Nå tenker jeg at det er best for brukeren å gjøre det 
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selv, at jeg er greiere om man lar være å hjelpe … Jeg har også vært opplært gjennom 

sykepleierutdanningen å hjelpe, også skal du plutselig ikke hjelpe.» Sykepleier 3 

Det dreies fra å «gjøre for brukeren» til å «gjøre brukeren i stand til å mestre oppgaver selv.    

Kontekst:  

Under kontekst plasserer PARIHS omgivelser, kultur, lederskap og evaluering (5). Analysene 

av intervjuene viser at det var tydelig entusiasme ved oppstart av hverdagsrehabilitering, både 

blant de ansatte og hos ledelsen.  Alle informantene trekker frem betydningen av 

lederengasjement og forventningen fra dem som viktige for å drive implementeringsarbeidet 

videre. Det kunne imidlertid variere i hvilken grad leder engasjerte seg for å drive 

implementeringen av hverdagsrehabilitering fremover. Analysene peker på at kompetanse hos 

leder, og tilstedeværelse under det praktiske arbeidet har betydning for det observerte 

engasjementet. En informant legger særlig vekt på at det er sykepleierne og øvrig 

helsepersonell som satte i gang hverdagsrehabilitering sammen med andre yrkesgrupper som 

ergoterapeut og fysioterapeut uten at leder var særlig involvert, og at implementeringsarbeidet 

derfor foregår brukernært. 

Informantene forteller videre at det etter hvert blir fokus på manglende tid og ressurser i. 

Dette kommer fram når de forteller at det av andre i hjemmetjenesten blir påpekt at tiltakene 

knyttet til hverdagsrehabilitering, for eksempel gåtrening, er lettere enn andre oppgaver som 

for eksempel stell og at man forventer at de tunge oppgavene blir mer fordelt. Informantene 

forteller at de noen ganger må avlyse hverdagsrehabiliteringen fordi det var andre oppgaver 

som hastet mer eller måtte prioriteres.   

«Vi hadde mange solskinnshistorier i starten, og det var mange positive kollegaer i 

starten, men så ble det lite tid.» Sykepleier 4. 

Noen hjemmetjenestesoner tilpasset organiseringen av arbeidet slik at rammene for å få 

gjennomført ble lettere, for eksempel egne kjørelister hvor det kun var 

hverdagsrehabiliteringsoppdrag. Imidlertid sier de at de må ofte argumentere for hensikten 

med hverdagsrehabilitering, og minne kollegaene sine på suksesshistorier. En sykepleier 

hadde byttet arbeidsted fordi det ble for tungt å jobbe mot kulturen i avdelingen. Det kunne 

arte seg som kommentarer på at man hadde lettere oppgaver enn kollegaene, at andre 

oppgaver måtte prioriteres eller at man følte seg alene om å «dra lasset.  
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Det er viktig at alle som er i kontakt med brukeren jobber på samme måte, både for at effekten 

skal vare lengre og for at brukeren skal slippe å gå inn og ut av roller (9). En sykepleier sier 

«(…) viktig at alle gjør det samme, ellers er det jo ikke noe vits i, det er bortkasta. Vi 

prøver å gjennomføre det» Sykepleier 1. 

Sykepleieren sier videre at hun ikke vet hvordan kollegaene jobber ute med brukeren, da de 

utfører oppdragene alene. Det forstås som at kollegaene er viktige samarbeidspartnere for å få 

til et godt og varig resultat. 

Funn peker på alle sykepleierne intervjuet i denne studien har blitt mer oppmerksom på å 

jobbe med hendene på ryggen, og ikke gjøre oppgaver brukerne mestrer selv. En informant 

sier også at hun har mer bevisst kartleggingen av hva nye brukere mestrer når han kommer 

hjem fra sykehus eller institusjon. Tidligere ville hun ha hjulpet til, både for å inngi tillitt og 

for å være på tilbudssiden. Tverrfaglig samarbeid trekkes også fram  

«(…) og ikke minst har jeg lært ufattelig mye av å jobbe tverrfaglig sammen med 

ergoterapeut og fysioterapeut.» Sykepleier 3. 

Sykepleierne var oppmerksom på å informere nye brukere og pårørende om hvorfor hun ville 

observere brukeren før hun bisto, slik at det ikke skulle oppfattes rart at hun «satt på rumpa», i 

tillegg spør hun brukeren om hvordan han gjør hverdagsaktiviteter i stedet for kun om han 

mestrer det. Denne endringen relaterer hun direkte til samarbeidet med andre faggrupper.  

«før ville jeg bare spurt om han kom seg opp fra senga, og vært fornøyd med det. Men 

nå har jeg lært at jeg også må spørre hvordan kommer du deg opp fra senga.» 

Sykepleier 3. 

Tilrettelegging:  

Tilrettelegging handler om innføringens hensikt, og tilretteleggerens roller, evner, egenskaper 

(5). En informant legger vekt på at kommunen gjorde en pilot med hverdagsrehabilitering før 

de ble startet opp i de fleste hjemmetjenesteavdelinger. En som hadde vært med på piloten var 

tilgjengelig for spørsmål ved behov, men dette var ikke en person som var tilstede i det 

daglige arbeidet.  

«Vi kunne kontakte henne hvis det var noe vi lurte på.» sykepleier 2. 
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 I arbeidslunsjer og lignende beskriver noen av sykepleierne at det tas opp vanskelige 

brukercase, hvor de hadde en faglig diskusjon om hvordan man kan bidra til 

hverdagsmestringen til brukeren. Her ble hverdagsrehabilitering også vurdert, og synspunkter 

for og imot gjennomgått. 

«Noen ganger har ikke folk troen på at den og den brukeren har noe å hente på å få 

hverdagsrehabilitering, (…) men så plutselig møter du de på butikken. Det er viktig å 

ta med seg tilbake til avdelingen.» Sykepleier 5.  

Analysen viser videre at tilretteleggingen av implementeringen blir beskrevet som tillagt 

sykepleierne selv, uten at det var noen særskilt fokus på implementeringskunnskap eller bruk 

av rammeverk/modeller. Det kom heller ikke frem at det ble lagt til ekstra tid til å drive 

internundervisning eller veiledning etter oppstart. Funnene viser at informantene ikke er kjent 

med et tydelig mål for implementeringen.  

Funn viser at sykepleierne fører statistikk over brukernes innsats i hverdagsrehabilitering, for 

eksempel antall brukere, vekting av målenes utførelse og tilfredstillelse, fysisk funksjon, 

antall uker i forløpet og antall timer hjemmetjeneste før og etter hverdagsrehabilitering. En 

sykepleier legger vekt på at hun bruker denne informasjonen tilbake til kollegaene for å 

fremme implementering.  

Flere av sykepleier sier at mangelen på tid er belastende. En sykepleier sier at det ga en amper 

stemning, da hun og mange andre var engasjerte, men det var tungt å få med alle kollegaene 

med på denne arbeidsmetoden. Hun sier at hun opplevde at noen mistet troen på konseptet 

hverdagsrehabilitering. Denne sykepleieren hadde en rolle som kan ligne på en intern 

tilrettelegger, ved at hun fant kandidater og brukte resultater fra kommunens arbeid med 

hverdagsrehabilitering og brukerhistorier for å få med alle på lag. 
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Diskusjon 

Oppsummert viser funnene at det ble holdt undervisninger i forkant av oppstart av 

hverdagsrehabilitering, med støtte fra en kontaktperson som har erfaring med oppstart fra 

tidligere som man kan spørre om råd. Innenfor kontekst trekker de fram at det er et 

kontinuerlig arbeid å holde fokuset og refleksjonen oppe på hverdagsrehabilitering slik at det 

holdes varmt. Ved tilrettelegging sier de at de var motivert for oppstart av 

hverdagsrehabilitering, men at det ikke har vært en dedikert tilrettelegger for innføringen med 

implementering som eksplisitt oppgave, mer som en tilleggsoppgave mens sykepleieren 

utfører hverdagsrehabilitering eller andre brukernære oppgaver.  

Evidens/kunnskapskilder: funnene fokuserte på at brukerhistorier, både positive og negative, 

er viktig for å få formidlet endringen hos brukeren til andre helsepersonell og på den måten 

bidra til holdningsendring hos sykepleierne.  

Lokal kunnskap med den kliniske erfaringen hos sykepleierne trekkes frem som den største 

bidragsyteren til at de hadde fått en holdningsendring etter implementering. Dette er også i 

tråd med andre studier, både at erfaringsutveksling blir brukt aktivt, og at man snakker om 

hverdagsrehabilitering på fagmøter (6, 9). 

Studier viser at helsepersonell opplever en endring i tenkning og handling som representerer 

et skifte i arbeidskultur etter implementering av hverdagsrehabilitering (6, 9, 16, 17), dette 

finner jeg også i min studie. Dette er i tråd med ønsket om en mer bærekraftig 

kommunehelsetjeneste, som gjør brukeren i stand til å mestre hverdagen lengre i eget hjem. 

Kontekst: Funnene i studien peker på at hverdagsrehabilitering må få lov til å ta tid, spesielt i 

starten slik at man får rom til å tenke utradisjonelt, og mulighet til å skreddersy tiltakene rundt 

brukeren.  

Etter hvert ble fokuset som var tilstede ved oppstart mer utvannet, og andre oppgaver og 

prosjekter fikk fokus. En av sykepleierne mener dette var en viktig faktor for at 

implementeringen ble sårbar. Dette støttes også i annen litteratur hvor det sies at det viktig at 

de ansatte har tid til å utøve kreativitet og faglig skjønn (18). Noen av sykepleierne er usikre 

på hvordan annet avdelinger utøver hverdagsrehabilitering I noe litteratur er det beskrevet at 

man hospiterer sammen, også både på tvers av faggrupper for å få en økt forståelse og 
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mulighet for veiledning når man implementerer hverdagsrehabilitering, og dermed mer 

motivasjon (9).  

Tilrettelegging: Funn fra min studie kan tyde på at fraværet av en ekstern tilrettelegger gjør 

det vanskeligere å få til holdningsendringen i avdelingen, dette kommer særlig frem i 

utsagnene hvor sykepleierne sier at de synes det er slitsomt å måtte argumentere for endring i 

arbeidsmetode til annet helsepersonell. En fordel er imidlertid at man har god lokal kunnskap 

og kan skreddersy implementeringen ut fra avdelingens behov (5, 11).  

Styrker og svakheter i studien  

I denne studien med et lite utvalg er det mulig at jeg fikk respons hos de som var engasjert i 

hverdagsrehabilitering og dette kan ha påvirket funnene. Bruk av PARIHS kan ha ført til at 

jeg har hatt søkelys på noe som ikke er relevant for implementeringsprosessen, og at det er 

andre virkningsmekanismer som er delaktig i implementeringen. Bruk av PARIHS har gitt 

meg anledning til å sette egne funn i en større sammenheng.  

 

Konklusjon 

Funn fra i denne studien peker på at implementering av hverdagsrehabilitering kan føre til 

endret holdning hos sykepleieren med tanke på å jobbe på en slik måte at det utløser mestring 

og ressurser hos brukeren. Ved å jobbe på denne måten unngår man å gjøre oppgaver 

brukeren mestrer selv, eller kan gjøres i stand til å mestre selv. Det er av betydning at det 

legges til rette for en læringskultur og tiltak for å gjøre de ansatte i stand til å reflektere, lære 

og mestre. Det er viktig at det settes av tid til å utføre hverdagsrehabilitering og at det er rom 

for å justere tidsbruken opp mot det brukeren har behov for av kartlegging, tilrettelegging og 

opplæring. En tilrettelegger som har en dedikert oppgave å bistå prosessen kan bidra til en 

vellykket implementering.  

Bruk av PARIHS har gitt studien et bakteppe og en ramme for å forstå 

implementeringsprosessen som har blitt gjort, og hjulpet til å sortere funnene.  

Det er behov for videre studier på om erfaringene som sykepleierne forteller om gir effekt for 

brukerne.   
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Vedlegg 1 Forfatterveiledning 

Innsending av artikler til Sykepleien Forskning skjer i manuskripthåndteringssystemet 

ScholarOne. Forfattere oppretter en konto og laster opp artikkelen med vedlegg, følgebrev og 

erklæring om interessekonflikter. Du kommer til nettstedet ved å trykke på denne lenken.  

Om Sykepleien Forskning 

Tidsskriftet Sykepleien Forskning er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som blir utgitt 

digitalt. Vi ønsker å være den foretrukne kanalen for å formidle sykepleieforskning i Norge. 

Sykepleien Forskning har som mål å være relevant, interessant og praksisnær, med en tydelig 

klinisk profil. Vi vil også bidra til at helsepersonell leser forskning og bruker 

forskningsresultater i teori og i praksis. 

Sykepleien Forskning er foreløpig indeksert i EBSCO-Cinahl, Nordart og SveMed+, men 

arbeider med å bli indeksert i flere internasjonale databaser. Forskningsartiklene vi publiserer, 

er fritt tilgjengelige for alle via internett. Til tider inviterer Sykepleien Forskning en fagperson 

til å kommentere originalartiklene, og kommentaren publiseres sammen med artikkelen. 

Forfattere som publiserer hos oss, beholder copyright til teksten og kan lenke til 

publikasjonen på våre nettsider, for eksempel fra den institusjonen de er ansatt i. Forfattere 

kan ikke sende samme artikkelmanuskript til flere eller andre vitenskapelige tidsskrifter til 

bedømming på samme tid. Artikkelmanuskriptet eller resultatene skal ikke ha vært publisert i 

et annet vitenskapelig tidsskrift. Med tidligere publisering menes også publisering i allment 

tilgjengelige former som aviser, magasiner og på internett, for eksempel institusjonelle 

arkiver. Dobbeltpublisering og sekundærpublisering aksepteres som hovedregel ikke. 

Generelt 

Artikkelmanuskript med alle vedlegg sendes elektronisk i Microsoft Word-programmets doc-

form. 

All tekst skrives med teksttypen Times New Roman, skriftstørrelse 12. 

Overskriftene markeres med fet skrift. 

Linjeavstand skal være 1,5. 

Høyre marginal skal ikke jevnes ut. 

Fotnoter skal ikke brukes. 

Figurer og tabeller fremstilles på separate sider. 

Bruk av fremmedord skal begrenses. Fremmedord skal forklares, og forkortelser forklares 

første gang de forekommer i teksten. 

http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning


17 

 

Artikkelmanuskriptets tittel bør være kort, klar, informativ og lett forståelig. Unngå bruk av 

undertittel. Husk at flere og flere leser artiklene på mobiltelefon, slik at titlene bør tilpasses de 

nye formatene. 

Sykepleien Forskning språkvasker antatte artikler, men forfatterne må sørge for at 

manuskriptet er korrekturlest før innsending. 

Antall ord er maksimalt 3000 (ikke iberegnet sammendrag, figurer, tabeller og referanser). 

  

INNHOLD I MANUSKRIPTET SOM SENDES INN: 

På nettsiden har vi beskrevet forventninger til struktur og innhold i de ulike delene av 

vitenskapelige artikler som vi publiserer under overskriften Skrivetips. Artiklene 

struktureres etter IMRAD-prinsippet.  

  

Hovedmanuskriptet (main document) som lastes opp i ScholarOne, skal ha følgende innhold:  

1. Tittelside: 

Tittel på manuskriptet (maksimalt 75 tegn inkludert mellomrom). Sykepleien Forskning kan 

endre tittelen for at den skal tilpasses nettformatet bedre og nå ut til et bredere publikum. 

 forfatterens/forfatternes navn, stilling og arbeidssted 

Hvis det er flere forfattere av et artikkelmanuskript, presenteres i tillegg kontaktpersonens 

 for- og etternavn 

 postadresse 

 e-postadresse 

 telefonnummer 

I tillegg skal det fremkomme: 

 antall tegn inkludert ordmellomrom og antall ord (ikke medregnet tittel, sammendrag 

eller referanser) 

 antall figurer og tabeller 

2. Sammendrag 

Forfatteren/forfatterne fremstiller et norsk sammendrag. Sammendraget skal oppsummere det 

aller viktigste i artikkelmanuskriptet og struktureres etter følgende overskrifter: 

 bakgrunn 

 hensikt 

 metode 

https://sykepleien.no/forskning/2009/03/skriv-en-artikkel
https://sykepleien.no/sammendraget
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 resultat 

 konklusjon 

Lengde: maksimalt 300 ord eller 1 500 tegn inkludert mellomrom. Oppgi tre–fem nøkkelord 

som du enten kan velge fra listen som kommer opp i ScholarOne, eller legge til dine 

egne. Angi minst ett som viser anvendt forskningsdesign. 

Sykepleien Forskning sørger for oversetting av sammendraget til engelsk sammen med hele 

artikkelen. 

  

Tekstsider 

Generelle regler for vitenskapelig tekstproduksjon etterstrebes, og disposisjonen beror på 

artikkelmanuskriptets karakteristika. 

Overskriftene (mellomtitlene) i den løpende teksten skal være korte og tydelige og markeres 

med fet skrift.  

Språket i artiklene bør ha en aktiv fremfor en passiv setningsoppbygging: 

Eksempel på aktiv setning: Sykepleieren delte ut medisiner. (Subjektet utfører handlingen – 

sykepleieren deler ut …) 

Eksempel på passiv setning: Medisinene ble utdelt av sykepleiereb. (Subjektet deler ikke ut – 

medisinene blir utdelt …) 

Du finner gode tips til skriving i det grønne feltet nederst på Sykepleien Forsknings 

hjemmeside, kalt Skrivetips.  

Se også redaktørens leder: Slik skriver du gode forskningsartikler 

  

Oppbygging av selve artikkelen 

Til artikkelmanuskripter som er basert på empiriske studier, anbefaler vi følgende struktur: 

Introduksjon til emnet/tematikken, som avsluttes med: «Hensikten med studien er å …» 

Hensikt med studien og problemstilling(er). 

Metodedel. Her beskrives forskningsdesign og metoder samt datainnsamlingsmetode, 

gjennomføring (inkludert hvilken tidsperiode og år dataene ble samlet inn, bearbeiding og 

analyse av dataene, godkjenning av REK, eventuelt Personvernombudet, og andre relevante 

instanser. Metodedelen skal være kortfattet og tilpasset Sykepleien Forsknings målgruppe. 

https://sykepleien.no/forskning
https://sykepleien.no/meninger/innspill/2016/11/slik-skriver-du-gode-forskningsartikler
https://sykepleien.no/innledningskapitlet-og-hensikten-med-studiet
https://sykepleien.no/innledningskapitlet-og-hensikten-med-studiet
https://sykepleien.no/metodekapitlet
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Resultater. Her presenteres resultatene som besvarer studiens problemstilling i en logisk 

rekkefølge og uten diskusjon. Resultater som fremstilles i tabeller, skal ikke gjentas i 

teksten. Hver tabell/figur skal ha en henvisning i teksten som viser til tabellen/figuren. Vi 

anbefaler at forfattere som bruker kvantitativ metode, får studien vurdert av en statistiker før 

den sendes inn. 

Diskusjon (validitetsdiskusjon skal inkluderes i den generelle diskusjonen over studiens 

resultat). Studiens resultater drøftes i relasjon til problemstillingen og annen internasjonal 

relevant forskning. Studiens begrensninger/svakheter angir hvilke konsekvenser disse har for 

tolkning av funnene. 

Konklusjon. Implikasjoner for sykepleiepraksis, videre forskning og eventuelt teoriutvikling. 

Konklusjonen må fullt ut underbygges av funnene som er gjort. 

  

Figurer og tabeller 

Artikkelen kan ha til sammen maksimalt fem figurer og tabeller (tre tabeller og to figurer). 

Disse kan lastes opp som en del av hoveddokumentet (på egne sider etter referansene) eller 

som egne dokumenter. Figurer og tabeller skal være selvforklarende og så enkle å forstå som 

mulig. 

Hver figur og tabell nummereres i den rekkefølgen som de forekommer i teksten. 

Figurene og tabellene skal ha en kort og informativ overskrift. Mer spesifikk informasjon 

skrives under figuren/tabellen.  

Figurer og tabeller bør tåle forminsking til ulike nettformater, som nettbrett og mobiltelefon. 
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 En redegjøring for hvorvidt resultatene er publisert tidligere, for eksempel som poster 

eller foredrag på en vitenskapelig konferanse. 

 Det er også ønskelig med en beskrivelse av hvorfor denne artikkelen har interesse for 

Sykepleien Forsknings lesere. 

 Hvis manuset bygger på resultater som også er presentert i avlagt masteroppgave, må 

forfatterne opplyse om dette samt om hvor lenge masteroppgaven er klausulert i en 

eventuell nettversjon for å unngå plagiering/dobbeltpublisering. 

Vurderingsprosessen 

Redaksjonen tilstreber rask behandlingstid for artikkelmanuskripter som sendes til oss. I 

første omgang foretar redaktøren en vurdering av om artikkelmanuskriptet refuseres, sendes 

tilbake til forfatter for revidering eller oversendes til fagfeller (referees/reviewers) for 

nærmere vurdering. Sykepleien Forskning bruker åpen fagfellevurdering, hvor navn på både 

forfatter og fagfelle er kjent for hverandre. Ved å logge deg inn i 

manuskripthåndteringssystemet kan du følge med på hvor manuset ditt er i 

vurderingsprosessen. 

Artikkelmanuskripter som sendes redaksjonen, bedømmes først ut fra følgende kriterier: 

 Er tematikken i artikkelmanuskriptet relevant for helsepersonell? 

 Passer tematikken i artikkelmanuskriptet til tidsskriftets profil? 

Redaktøren og/eller redaksjonen kan forkaste artikkelmanuskriptet på dette tidspunktet. 

Artikkelmanuskripter som antas å være aktuelle, sendes til fagfellevurdering. 

Alle artikkelmanuskripter som sendes redaksjonen, må følge denne forfatterveiledningen. 

Manuskripter som ikke følger veiledningen, blir returnert til forfatterne selv om innholdet er 

relevant for tidsskriftet. 

  

Innsending av revidert manuskript 

1. Etter fagfellevurdering blir artikkelen sendt tilbake til forfatter(ne) med kommentarer fra 

både fagfeller og redaktør. 

2. Det må utarbeides et eget dokument som viser i detalj hvordan forfatter(ne) har bearbeidet 

manuskriptet etter kommentarene fra fagfeller og redaktør. Dette lastes opp sammen med 

revidert manuskript i ScholarOne som Author’s response. 

3. Alle endringer i revidert manuskript skal markeres med rødt eller ved hjelp av funksjonen 

Spor endringer.  

4. Revidert manuskript og Author’s response lastes opp i 

http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning. Følg lenken i svarbrevet fra 

redaktøren. 

  

http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning
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Godkjenning av manuskript 

1. Forfatter(ne) får beskjed fra redaktøren når artikkelen er godkjent for publisering. 

2. Det er viktig å følge instrukser fra redaksjonen vedrørende språkvask av endelig 

manuskript. 

  

Oversetting til engelsk  

1. Fra høsten 2016 blir alle forskningsartikler i Sykepleien Forskning oversatt til engelsk av 

en profesjonell oversetter. I tillegg til selve artikkelen oversettes også tabeller/figurer og 

sammendrag. 

2. Forfatter(ne) vil få tilsendt den engelske versjonen til gjennomlesning før publisering. 

  

Krav til medforfatterskap 

Når et artikkelmanuskript har flere forfattere, skal alle forfatterne ha deltatt i arbeidet i en slik 

utstrekning at vedkommende kan ta offentlig ansvar for gjeldende deler av innholdet. En eller 

flere forfattere må ta ansvar for helheten i arbeidet, fra planlegging til publisering. Bare 

personer som oppfyller alle følgende tre kriterier, kan være medforfatter av en artikkel: 

1. Å yte vesentlige bidrag til forskningsprosessen i sin helhet. 

2. Å ha ført rapportutkastet i pennen, revidert det kritisk eller på en annen måte gitt vesentlige 

intellektuelle bidrag. 

3. Å ha gitt endelig godkjenning. 

Ved felles (kollektivt) forfatterskap må en eller flere personer som er ansvarlige, 

navngis. Kriteriene sier ikke noe om forfatterrekkefølgen. Det åpnes for spesifisering av 

forfatternes bidrag, for eksempel «XX og YY har bidratt like mye til denne artikkelen». 

Personer som har bidratt til arbeidet, men ikke fyller kravene til forfatterskap, kan takkes i et 

eget avsnitt på slutten av artikkelmanuskriptet. Hvordan den enkelte har bidratt, bør 

presiseres. Slik takk forutsetter de aktuelle personenes samtykke. 

Erklæring om interessekonflikter 

Erklæring om interessekonflikter inneholder opplysninger som kan ha betydning for eventuell 

publisering. Hvis noen av forfatterne har interessekonflikter, må dette oppgis når 

manuskriptet sendes inn. 
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II Refleksjonsoppgave  

Tema i refleksjonsoppgaven er å presentere ulike implementeringsteorier og utdype valget av 

Promoting Action on Reasearch Implementation in Health Services (PARIHS).  
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1 Innledning 

Innføring av ny kunnskap eller praksis i helsevesenet kan være en langvarig og uforutsigbar 

prosess. I denne masteroppgaven har jeg studert implementering av en ny arbeidsmetode i 

kommunehelsetjenesten; hverdagsrehabilitering. Implementeringsvitenskap gir et sett med 

redskaper for å gå slike innføringsprosesser etter i sømmene og finne hva det er som lykkes 

og hvor det kan svikte i en implementeringsprosess. Implementeringsteori kan være et kart for 

å studere implementeringen, når man skal introdusere ny kunnskap, nye retningslinjer eller ny 

praksis for å finne utfordringene relatert til implementering.  

En refleksjonsoppgave skal bidra til dybdeforståelse og drøfting av en tematisk eller 

metodologisk problemstilling knyttet til artikkelen. I denne refleksjonsoppgaven vil jeg belyse 

det teoretiske perspektivet innen implementeringsteori jeg har valgt som struktur for studien 

min, og jeg vil drøfte om andre tilnærminger ville påvirket funnene mine.  

Det er flere rammeverk som kunne tjent som struktur når målet er å undersøke erfaring etter 

implementering av en ny arbeidsmetode, i dette tilfellet hverdagsrehabilitering. I litteraturen 

er dette blant annet beskrevet som  prosessmodeller, klassiske teorier, implementeringsteori, 

evalueringsteori og rammeverk som sier hvilke faktorer som hemmer eller fremmer 

implementering (Nilsen, 2015). I min studie valgte jeg et rammverk som ser på faktorer som 

påvirker implementering. Valget falt på Promotional action on Health Services (PARIHS). 

Dette valgte jeg fordi PARIHS er et rammeverk som søker å beskrive hele 

implementeringsprosessen, og jeg kunne på denne måten tilnærme meg feltet uten å låse meg 

til en spesifikk del av implementeringen. Som et eksempel ville klassiske teorier om 

psykologiske eller sosiale endringsprosesser gitt meg en fordypning i hvordan 

endringsprosesser skjer hos den enkelte, men jeg ville da ikke ha fått funn angående hva som 

skal implementeres og dens påvirkning av hvor vellykket implementeringen blir (Harvey & 

Kitson, 2016; Nilsen, 2015). 
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2 Bakgrunn 

Samhandlingsreformen har ført til at sykere pasienter skrives ut fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunen, som da må håndtere nye problemstillinger og mer komplekse brukere (St.meld. 

nr. 47, 2008 - 2009). Den demografiske endringen og den nye eldregenerasjonen vil sette krav 

til å ha en bærekraftig helsetjeneste som har fokus på egenmestring og opprettholdelse av 

egenaktivitet (Meld. st 15, 2017 - 2018). Det er således behov for møte disse utfordringene på 

en ny måte. For å ha en hensiktsmessig utvikling av omsorgstjenestene legges det vekt på 

hjemmetjenestetilbud, rehabilitering og forebyggende innsats (Meld.st 29, 2012 - 2013). Et av 

tiltakene man satser på i kommunehelsetjenesten er hverdagsrehabilitering. 

Hverdagsrehabilitering kan føre til en mer dynamisk helsetjeneste som er mer opptatt av å 

tilby det brukeren har behov for i hans eller hennes situasjon fremfor en mer statisk tjeneste 

som springer ut fra bestemte vedtak og tiltak som er forutbestemt (Hjelle, Skutle, Forland, & 

Alvsvag, 2016).  

Hverdagsrehabilitering er derfor en arbeidsmetode som på en systematisk måte søker å 

mobilisere og styrke brukerens ressurser og muligheter for å gjenvinne eller opprettholde 

funksjonsnivå. Samtidig er dette en ny arbeidsmetode som innebærer rehabilitering og 

opptrening i hjemmet/nærmiljøet utført av hjemmetjenesten. Hverdagsrehabilitering legger 

vekt på tidlig og målrettet innsats for å utsette økende omsorgsbehov og bidra til at personer 

mestrer hverdagen, altså at man skal bo lenger i eget hjem (Meld. st 15, 2017 - 2018). Ofte 

handler det om mennesker som har fått en skade, for eksempel lårhalsbrudd. Mange tilbys 

hverdagsrehabilitering i forbindelse med at de har hatt et opphold på sykehus eller etter en tid 

på kommunal institusjon før de så kommer hjem. Det kan også være behov for opptrening 

etter sykdom og nedsatt almenntilstand. Målet er økt selvhjulpenhet i daglige gjøremål, slik at 

personen fortsatt kan bo hjemme, være aktiv i eget liv og delta sosialt og i samfunnet. 

Aktivitetene kan således strekke seg fra å klare å utføre personlig stell til å mestre å gå til 

butikken for å gjøre innkjøp igjen.  

Ved utføring av hverdagsrehabilitering er helsepersonell viktige samarbeidspartnere for å nå 

målene som personen ønsker å oppnå. Det beskrives som en arbeidsform hvor man utnytter de 

ressurser, evner og muligheter brukerne selv har for å mestre hverdagen. Dette krever at de 

ansatte må arbeide sammen med, og ikke for den enkelte bruker. Denne måten å jobbe på 

beskrives i litteraturen som et paradigmeskifte (Hartviksen & Sjølie, 2017; Tuntland & Ness, 
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2014). For de ansatte i hjemmetjenesten innebærer dette en endring fra kompenserende tiltak 

til fokus på aktiviteter som utløser ressurser og mestring for brukeren (Birkeland, 2014).  

Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet «hva er viktig for deg?». Innsatsen er gjerne 

tidsavgrenset til 4-6 uker, men det gjøres individuelle vurderinger underveis, og noen 

kommuner kan ha opptil 10-12 ukers innsats (Langeland et al., 2016). Hverdagsrehabilitering 

gjøres systematisk siden fysisk funksjon (balanse, gangfunskjon og benstyrke), personens mål 

og utførelse innen hverdagsaktiviteter blir målt ved start og slutt (Fürst & Høverstad, 2014). 

Tverrfaglig samarbeid er et viktig prinsipp for å få en god rehabiliteringsprosess som ivaretar 

blant annet kartlegging, planlegging og veiledning. Aktuelt helsepersonell er ergoterapeut, 

fysioterapeut, sykepleier og helsefagarbeider (Hartviksen & Sjølie, 2017).  Personalet som 

jobber rundt brukeren har med seg et tankesett om at personen selv styrer deltakelse og at 

hverdagsmestring er viktig. 

Å innføre hverdagsrehabilitering som metode fører til en endring i tradisjonelle strategier, 

tanker og handlinger og dette representerer en endring i arbeidskulturen hos helsepersonell 

(Flåten, 2019). Helsepersonellet må opparbeide erfaring i at en slik dreining i tankesett har 

noe for seg og fører til resultater. Målet med holdningsendring hos de ansatte er å skape en 

mestringskultur i tjenesten. Dette innebærer at de ansatte må lære seg å jobbe med 

myndiggjøring og ansvarliggjøring og å se brukeren som en aktiv deltaker i stedet for en 

passiv mottaker (Hartviksen & Sjølie, 2017). 
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3 Teori 

I dette kapittelet vil jeg først presentere en oversikt over implementeringsteorier, før jeg 

beskriver rammeverket som jeg har valgt i min studie nærmere.  

3.1 Implementeringsteori 

Implementeringsteori blir definert som forskning på metoder som søker å fremme innføring 

av forskningsresultater og kunnskapsbasert praksis for å bedre kvalitet og effektivitet i helse 

og omsorgstjenestene (Flottorp &Aakhus, 2013; Nilsen, 2015). Disse teoriene kan ha 

forskjellig fokus, noen er skreddersydd for å guide en implementeringsprosess med steg som 

planlegging, utføre, kontrollere og korrigere (Langley, 1996). Andre modeller er opptatt av 

resultat og av evalueringen av prosessen. Eksempel på dette er rammeverket RE-AIM som 

blant annet gir en struktur for å gjennomføre en evaluering (Gaglio, Shoup, & Glasgow, 2013) 

Lite kunnskap om hvordan og hva som skjer ved innføring av noe nytt, slik som 

hverdagsrehabilitering, kan gjøre det vanskeligere å få til en vellykket implementering. Bruk 

av implementeringsteorier kan gjøre det lettere å sikre at man arbeider med faktorer som gjør 

det mer sannsynlig å lykkes på plass. Samtidig vil det være nyttig å finne og ha kjennskap til 

faktorer som gjør implementeringen vanskelig. Ved å ha kjennskap til disse faktorene kan 

man lage strategier for å nå de målene man har satt seg.  

Nilsen organiserer i sin artikkel fra 2015 implementeringsforskning de teoretiske 

tilnærmingene til implementering i tre formål, og videre i fem underkategorier. I denne 

refleksjonsoppgaven vil jeg benytte denne framstillingen for å vise en oversikt over feltet.  
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Figur 1 Oversikt over forskjellige implementeringsretninger. Rammeverket jeg har valgt i min 

studie er kategorisert i boksen markert i rødt.  

 

 

Prosessmodeller er modeller med formål å beskrive og/eller guide translasjonsprosessen for å 

få kunnskap inn i praksis (Nilsen, 2015). Noen slike prosessmodeller er kunnskapstranslasjon 

som legger vekt på å beskrive viktige begreper i implementeringsprosessen og presenterer 

steg i implementeringen, for eksempel å identifisere barrierer (Graham et al., 2006) eller 

«knowledge to action framework» som beskriver tre steg i implementeringen; 

forskning/kunnskapsgrunnlag, overføringsteg for å sikre at endringen blir spredd og 

institusjonalisering som beskrives å ha vedvarende endring i organisasjonen (Wilson, Brady, 

& Lesesne, 2011). Slike modeller kan kalles prosessmodeller da disse kjennetegnes ved at de 

inneholder steg og trinn i implementeringsprosessen. Modellene beskriver hvordan man kan 

overføre ny kunnskap til praksis, inkludert implementering og bruk av forskning. Disse 

modellene er praktisk rettet og søker å være en oppskrift på hvordan man kan gjøre en 

vellykket implementering.  

Disse modellene har særskilt fokus på produksjon, spredning og formidling av 

implementeringen, mens også på fasilitering av implementeringen og konteksten den foregår i 

(Graham et al., 2006; Nilsen, 2015; Wilson et al., 2011). Modellene er ofte presentert trinnvis 

eller sirkulære, dog presiserer de fleste som står bak slike modeller at virkeligheten ikke er så 

enkel. Det legges vekt på planlegging av prosessen man skal starte. Slike modeller kan være 
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et godt redskap for å navigere i et komplekst landskap (Flottorp & Aakhus, 2013). Brukt i min 

studie kunne bruk av prosessmodeller som for eksempel kunnskapstranslasjon (Graham et al., 

2006) blant annet gitt meg innblikk i hvordan organisasjonen hadde utført 

implementeringsprosessen av hverdagsrehabilitering. Jeg kunne fått innsikt i om det var brukt 

en plan for implementeringen, hvilke steg de hadde lagt vekt på og eventuelt hvor det stoppet 

opp.  

Rammeverk og teorier som søker å forstå og /eller forklare hva som påvirker resultatet av 

implementeringen, blir av Nilson (2015) videre delt inn i tre forskjellige kategorier. Den 

første kategorien er rammeverk som ser på avgjørende faktorer i implementeringen:  

Disse rammeverkene søker å beskrive hvilke faktorer som påvirker implementeringen, og 

hver faktor sammenfatter barrierer og forsterkere som uavhengige variabler som påvirker den 

avhengige variabelen, altså resultatet av implementeringen. Det varierer om de presenterer 

hypoteser for om og hvordan faktorene påvirker hverandre. Slike rammeverk kan være nyttige 

for å designe og starte opp implementeringsarbeidet hvor man søker å identifisere relevante 

avgjørende faktorer. Rammeverkene i denne kategorien ser ikke på hvordan endring skjer 

eller hvorfor endring skjer, derfor blir de ikke kategorisert som teorier, men som rammeverk. 

Et rammeverk i denne kategorien er for eksempel diffusjonsteori som beskriver hvordan man 

kan spre og opprettholde endring av praksis. De skiller mellom ren diffusjon hvor endring av 

praksis skjer uten påtrykk av noen, gjerne horisontalt mellom likemenn. I den andre enden er 

den aktive formidlingen som skjer ved hjelp av en plan, formaliteter og vertikalt i hierarkiet 

(Greenhalgh, Robert, Macfarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004).  

Rammeverkene i denne gruppen beskriver avgjørende faktorer på individnivå og 

organisatorisk nivå og de identifiserer at implementering er et multidimensjonelt fenomen, 

med mange forhold som påvirker hverandre. De legger ofte vekt på kontekstens betydning i 

implementeringen, men det er noe forskjellig hva kontekst er definert som, fra den fysiske 

rammen implementeringen skjer i til en mer abstrakt kontekst som er dynamisk og aktiv inn i 

påvirkningen av utfallet av implementeringen. Rammeverkene er forsket fram, og gjerne satt 

sammen med empiri, imidlertid er det usikkert om de forsterkende og hemmende variablene 

er de faktiske avgjørende faktorene, eller om de er mer hypotetiske. I min studie har jeg brukt 

et rammeverk som kategoriserer i denne underkategorien, Promoting Action on Reasearch 

Implementation in Health Services (PARIHS) (Rycroft-Malone, 2004).  
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En annen underkategori med teorier som forklarer hva som påvirker resultatet av 

implementeringen, er klassiske teorier. Disse teoriene springer ut fra organisatoriske, 

psykologiske eller sosiologiske teorier, et eksempel er Banduras teorier om mestringstro  

(Bandura, 1977). De søker å beskrive hva som skjer når det foregår en endringsprosess som 

skjer ved implementering. Organisasjonsteori kan handle om kultur, miljø, lederskap eller 

hvordan organisasjonen lærer for å si noe om hvordan dette påvirker en 

implementeringsprosess. Disse teoriene er ikke praktisk orienterte. I min studie kunne disse 

bidratt med innsikt i hvordan endringsprosessen hadde foregått hos sykepleierne eller på 

organisasjonsnivå.  

Den siste underkategorien er implementeringsteorier. Dette er modeller som er spesielt 

utviklet for å gi dypere forklaring og forståelse av implementeringsprosessen, et eksempel er 

en teori som normaliseringsprosessteori som legger vekt på de sosiale prosessene som må 

være på plass for at praksis skal endres (May et al., 2009). Noen av disse teoriene er tuftet på 

klassiske teorier, og søker å si noe om hvilke faktorer gjort til kjenne i den klassiske teorien 

som man bør legge vekt på i en implementeringsprosess. I min studie ville den bidratt med 

tyngde og fokus på hvordan selve prosessen av implementeringen har foregått. 

Den tredje teoretiske tilnærmingen har som hensikt å evaluere implementeringen. Rammeverk 

i denne kategorien søker å gi en struktur for å evaluere implementeringen og gjøre det lettere 

å identifisere alle faktorene man skal evaluere. Evaluering skiller seg fra måling ved at måling 

ofte er mer snever, og har fokus på enkelte parametere. Evalueringsforskning kan gi et 

grunnlag for å endre praksis da det fokuserer på om for eksempel et tiltak har effekt. Flere 

rammeverk og modeller fra de andre kategoriene kan bli brukt som struktur for å evaluere 

implementeringen, fordi de bidrar med operasjonaliseringer av hva som skjer og dermed en 

mulighet for å måle dette. Et eksempel er RE-AIM som beskriver fem dimensjoner som kan 

bidra som et rammeverk for å evaluere implementeringsprosessen. Dimensjonene hvor godt 

tiltaket treffer målgruppen, hvordan intervensjonen virker, hvordan miljøet godtar 

intervensjonen, implementering og vedlikehold anses som evalueringspunkter (Glasgow, 

Vogt, & Boles, 1999). 

Siden jeg i min studie ville undersøke hvilke erfaringer sykepleierne har gjort seg etter 

implementering av hverdagsrehabilitering, falt valget på et rammeverk som beskriver hvilke 

faktorer som hemmer eller fremmer en implementeringsprosess. Jeg ønsket å se på hele 



9 

 

prosessen, og valget falt da på PARIHS som bidro med en overordnet ramme for innhenting 

av data, analyse og sortering.  

3.2 Promoting Action on Research Implementation 

in Health Services (PARIHS) 

Det er en sammensatt prosess å implementere hverdagsrehabilitering, og jeg valgte derfor et 

omfattende rammeverk for å studere hva som skjedde under implementeringen. Jeg ønsket å 

benytte meg av de forskjellige dimensjonene som rammeverket presenterer, slik at jeg fikk et 

så helhetlig bilde av implementeringsprosessen og sykepleiernes erfaringer som mulig. Jeg 

valgte derfor Promotional Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS) 

som en struktur for min studie.  

Hverdagsrehabilitering kjennetegnes ved at det er flere faktorer, personer og grupper som 

påvirker hverandre innenfor intervensjonen som er startet opp. Det kan være varierende 

resultat og liten mulighet for å tilpasse intervensjonen. Det er flere faggrupper involvert, som 

regel fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og helsefagarbeider. Hverdagsrehabilitering som 

blir gjort i norske kommuner er tverrfaglige, personsentrerte, intensive og målrettede 

(Hartviksen & Sjølie, 2017).  

I min studie har jeg tatt utgangspunkt i elementene i det originale rammeverket (Rycroft-

Malone, 2004), ikke integrert PARIHS eller i-PARIHS (Harvey & Kitson, 2016). Dette er 

valgt da i-PARIHS fremstår som mer operasjonalisert og tar sikte på å guide selve 

implementeringsprosessen i større grad for en tilrettelegger. Jeg vil imidlertid ha med den 

reviderte modellen som bakteppe for å supplere den originale modellen i teksten, og den 

reviderte modellen viser at dette er en modell som kan brukes i implementeringsarbeid.  

PARIHS beskriver tre overordnede dimensjoner som påvirker implementeringen: 

evidens/kunnskapskilder, kontekst og tilrettelegging. Innenfor hver av disse er det 

subelementer, og det vil være hemmende og fremmende faktorer innen hver av disse. 

Rammeverket har blitt testet i flere empiriske studier og funnene har ført til redigeringer og 

forbedringer ut fra funn fra disse studiene. PARIHS er en dynamisk modell som søker å gjøre 

rede for avgjørende faktorer og interaksjoner mellom faktorene.  
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3.2.1  Evidens/kunnskapskilder 

En dimensjon i dette rammeverket er evidens eller kunnskapskilder. PARIHS definerer dette 

som forskningsbasert kunnskap, klinisk erfaring, brukerpreferanser/erfaringer, og lokal 

kunnskap/prosjekterfaringer.  

 

Figur 2. Visualisering av dimensjonen evidens/kunnskapskilder (Rycroft-Malone et al., 2004). 

 

Å jobbe kunnskapsbasert er å ta beslutninger på bakgrunn av kunnskap. Forskningsbasert 

kunnskap er ikke statisk, men henger sammen med kontekst ved at den forskningsbaserte 

kunnskapen må forstås og diskuteres i det miljøet den skal få fotfeste i. Det vil også ha noe å 

si hvem det er som presenterer forskningen (Rycroft-Malone et al., 2004).  

Den kliniske erfaringen eller det faglige skjønnet kan godt være fundert i forskningsbasert 

kunnskap, men den rommer også kunnskap som kan arte seg på en intuitiv måte eller fremstå 

som taus kunnskap. Den kliniske erfaringen får mer styrke hvis den kombineres med 

forskningsbasert kunnskap, men der den kliniske erfaringen ikke er i samsvar med 

forskningen kan det være vanskelig å implementere ny viten (Rycroft-Malone, 2004). 

Sykepleiere kan dra nytte av andre sykepleiers kliniske erfaring og faglig skjønn, og denne 

kunnskapen kan selvsagt være basert på forskning. For at man skal kunne spre, kritisk 

vurdere, og utvikle slik taus kunnskap er det viktig at den blir eksplisitt og tydelig, slik at den 

kan bli vurdert som en gyldig kunnskapskilde (Rycroft-Malone, 2004). 

Personens tidligere erfaring med helsetjenesten og deres kunnskap om seg selv, kroppslig og 

det sosiale livet kan komme til uttrykk i brukernes historier eller preferanser. For å få tilgang 
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til denne kunnskapen er det viktig å finne ut hva slags erfaringer de har på det enkelte 

øyeblikket, og hvilken mening de ilegger erfaringen. Preferanser kan være knyttet til 

forskningsbasert kunnskap på den måten at det kan være vanskelig å få gjennomslag for tiltak, 

selv om de er basert på forskning, hvis personen føler ubehag eller ikke har tro på det. Å 

knytte individets verdier, erfaringer og preferanser inn i kunnskapsbasert praksis er en 

kompleks øvelse (Rycroft-Malone et al., 2004).  

Lokal kunnskap innebærer blant annet kunnskap om kulturen i organisasjonen og de som 

jobber der, sosiale eller profesjonelle nettverk og lokal eller nasjonal politikk. Brukerhistorier 

og fortellinger inngår også i denne dimensjonen. Dette er ikke alltid anerkjent som en kilde til 

kunnskapsbasert praksis.  En måte å få lokal kunnskap er å bruke prosessmodeller for å 

innhente lokal kunnskap, gjøre en intervensjon for så å evaluere dette, for eksempel Deming’s 

sirkel (Rycroft-Malone et al., 2004). 

Evidens/kunnskapsdimensjonen er knyttet til konteksten den utøves i, og det er viktig i en 

implementeringsprosess å være oppmerksom på hvordan disse dimensjonene påvirker 

hverandre. 

3.2.2 Kontekst 

Kontekst defineres som det stedet eller miljøet hvor mennesker mottar helsehjelp eller det 

miljøet hvor man ønsker å innføre ny kunnskap, altså det miljøet hvor man ønsker at 

endringen skal skje (McCormack et al., 2002).  

 

Figur 3 Visualisering av dimensjonen kontekst (Rycroft-Malone, 2004).  
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Om det er mottakelige omgivelser avhenger blant annet de fysiske, sosiale, kulturelle og 

strukturelle rammene. Det beskrives at det er høy grad av mottakelige omgivelser om det 

utøves passende og transparente beslutningsprosesser. Det er avklart hvem som innehar makt 

og autoritet, og det er tilstrekkelig ressurser. Det er mulighet for å gi tilbakemeldinger og 

feedback og miljøet er mottakelig for endringer. Et miljø har forskjellige områder eller 

kraftfelt som påvirker miljøet i forskjellig grad. Det kan spenne seg fra miljøer som er 

oversiktlige og enkle å få oversikt over til komplekse miljøer med mange faktorer og systemer 

som virker sammen og mot hverandre. Disse varierer hele tiden, og er ikke statiske 

(McCormack et al., 2002).  

Kulturen viser seg på individuelt, gruppe og organisatorisk nivå. Kultur manifesterer seg 

gjennom holdninger, verdier og antagelser som vises i miljøet. Kultur er ikke noe som et 

miljø eller arbeidsplass har, men noe det er. Det kan også være forskjellige kulturer som 

opererer innenfor det samme miljøet eller arbeidsplassen, og subkulturer kan bidra til et lite 

optimalt arbeidsmiljø. Det sees på som viktig å ta tak i det dominerende miljøet for å få til en 

endring av kultur i et arbeidsmiljø. Et godt læringsmiljø er viktig for å kunne innføre ny 

kunnskap. For å lage et slikt miljø er det nødvendig å finne behovene hos individene med 

tanke på personlige mestringsbehov og mental stimulering, og ha en felles visjon på 

gruppenivå og på organisatorisk nivå med hvordan systemet arter seg.  

Det blir vektlagt at kvaliteten på de organisatoriske rammene er gode, men like viktig er 

forholdet mellom ledere og ansatte. Organisasjoner må være åpne, ha delegerte 

beslutningstakere og en leder som tilrettelegger mer enn å bestemme hvordan organisasjonen 

skal drives. Imidlertid holder det ikke å beskrive hvordan kulturen er, den må forstås hvis man 

skal lykkes med en godt implementert og varig endring. En arbeidsplass som har god 

læringskultur har kjennetegn ved at de anerkjenner både den eksplisitte kunnskapen og den 

tause kunnskapen, og dette er viktig for å få til en intervensjon. Det er viktig at fagpersonene 

og ledelsen sammen omsetter den tause kunnskapen til mer tilgjengelig kunnskap, 

anerkjenner individene som jobber der og deres samarbeid  (McCormack et al., 2002). 

Lederskap er beskrevet som sterkt hvis det er klare roller, effektivt teamarbeid og effektive 

organisatoriske strukturer. Det beskrives også som viktig at det er demokratiske, inkluderende 

beslutningsprosesser og at det er fokus på å gjøre i stand til å lære, veilede og mestre. Alle 

ansatte er ledere for noe, og på den måten kan det være viktigst å ha en organisasjon som gir 

gode ledere og ansvarliggjør alles bidrag. Denne dynamikken er det viktig at den formelle 
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lederen anerkjenner og bistår slik at alle har en felles visjon, og inspirerer til utfordringer, et 

stimulerende og tillitsskapende miljø og er kommuniserende. Ledere som er 

endringsorienterte er emosjonelle intelligente, rasjonelle, har evne til å motivere, empatiske 

og har inspirerende kvaliteter. I tillegg innehar de intellektuelle kvalitetene strategi, analytiske 

evner og selvtillit i undervisning. PARIHS bruker begrepet den transformerende leder om 

ledere som evner å gjøre sine holdninger og verdier til en kollektiv mening i organisasjonen 

og på den måten skape en ensrettet retning. De evner å knytte vitenskap opp mot skjønnet og 

kunsten i å utøve helsetjenester, og denne øvelsen skaper et miljø hvor læring og utvikling er i 

tråd med organisatoriske mål. I et slikt miljø er også evaluering anerkjent for å kontrollere 

både nåværende og ønskede kulturer i praksisen (McCormack et al., 2002). 

Det er et behov for å øke grad av evaluering i helsevesenet for å måle intervensjoner. Det er 

imidlertid viktig å finne de rette måleindikatorene hvis man ønsker å måle kvalitet på 

tjenesten, og ikke bare resultatmål. Dette gjør evalueringsprosessen kompleks. Data som 

antall, kostnadseffektivitet og ressursbruk må sees opp mot pasientens og brukerens 

oppfatninger og tilbakemeldinger. Et miljø hvor slike kvalitative data er likeverdige med 

andre tallfestede data, og som ønsker tilbakemeldinger mener PARIHS er et kjennetegn på et 

endringsvillig miljø. PARIHS velger dermed, for å få til likeverdighet mellom kvantitative og 

kvalitative data, å kalle denne faktoren evaluering i stedet for måling som tettere er knyttet 

opp mot tallfestede data. Evaluering er både med på å generere kunnskap og å gi viktig 

tilbakemelding på om prosesser er passende eller effektive (McCormack et al., 2002; Rycroft-

Malone, 2004).  

For å få til en endring i en etablert kontekst finner PARIHS det som økt sjans for en vellykket 

implementering hvis det utpekes en aktiv tilrettelegger (Harvey & Kitson, 2016). 

3.2.3 Tilrettelegging 

PARIHS sier i sitt rammeverk at endring av praksis i stor grad kan påvirkes av 

tilstedeværelsen av en intern og ekstern tilrettelegger. Tilrettelegging henspiller på å gjøre 

andre individer og grupper i stand til å forstå den prosessen de må gjennom for at endring skal 

skje i deres oppførsel eller holdninger, utøvelse eller hos andre individer (Harvey et al., 2002). 
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Figur 4 Visualisering av dimensjonen tilrettelegging (Rycroft-Malone, 2004). 

En tilrettelegger slik PARIHS beskriver det er oppnevnt til å bidra til at det skjer en endring, i 

motsetning til en person som er en meningsbærer i avdelingen. Forskjellen ligger i at en 

meningsbærer har sine allerede ervervede holdninger og verdier, mens en tilrettelegger vil ha 

som oppgave å få endringen implementert. Rollen er ment å tilrettelegge for læring og 

mestring, ikke overtalelse og å fortelle om intervensjonen. Når man skal implementere nye 

oppgaver eller arbeidsmetoder kan viktig kunnskap hos tilretteleggeren være å mestre å lære 

bort via kritisk refleksjon, ha kunnskap om psykologiske forsvarsmekanismer mot endring, og 

etablerte kulturelle normer. Her kan kunnskap om klassiske teorier om hva som skjer hos den 

enkelte i en endringsprosess komme til nytte (Harvey et al., 2002).  

Hensikten til en tilrettelegger kan strekke seg fra å innføre en spesifikk oppgave til en mer 

holistisk tilnærming, i betydningen av å endre praksis i en organisasjon (Ullrich, Sahay, & 

Stetler, 2014). Når hensikten er å innføre en oppgave viser analysen PARIHS har gjort at en 

tilrettelegger kan innta en rolle hvor han eller hun har episodisk kontakt med miljøet 

endringen skal skje i. Her kan det være aktuelt å bistå med praktisk eller teknisk hjelp og 

utføre tradisjonell undervisning. I disse tilfellene blir det ofte benyttet en ekstern tilrettelegger 

og siden tilretteleggeren kan ha lav intensitet, ved at han ikke trenger å være tilstede hele 

tiden i miljøet, vil det si at tilretteleggeren kan dekke over store eller flere miljøer. Et 

eksempel på en slik implementeringsprosess er hvis man skal innføre nytt blodtakningsutstyr 

eller innføring av nytt avvikssystem.  

Hvis hensikten er en mer dyptgripende endring, som endring av arbeidsmetoder, er det 

kanskje behov for en mer holistisk tilnærming som har fokus på å gjøre andre i stand til å 
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være med på endringen. Dette krever ifølge PARIHS samarbeid, fokus på utvikling og at 

tilretteleggeren(e) har kunnskap om undervisning for voksne. Det kan være eksterne 

tilretteleggere som legger til rette for og støtter interne tilretteleggere, med høy intensitet og 

nærvær slik at det ikke kan dekke over større eller flere miljøer for å kunne lykkes med 

implementeringen. Noen ganger kan det kreve at tilretteleggeren er tilgjengelig i miljøet i 

fulltids arbeide. Ofte er ønsket resultat etter implementeringen av en slik art at man som 

tilrettelegger må ivareta og kombinere både innføring av enkle oppgaver og større endringer, 

og dette setter store krav til å være fleksibel (Harvey et al., 2002; Rycroft-Malone, 2004).  

For å være en effektiv tilrettelegger er det visse egenskaper og evner som bør være tilstede. 

Som nevnt så er det nødvendig at en tilrettelegger mestrer å skifte taktikk ut fra hensikten med 

implementeringen og være fleksibel og responsiv slik at arbeidet skreddersys ut fra hva det er 

behov for. Tilretteleggeren sammenstiller de aktive partene i en implementeringsprosess. Hvis 

hensikten er en endring av arbeidsmetoder, og det kreves en mer holistisk prosess må 

tilretteleggeren kritisk reflektere og invitere andre til å være deltagere i refleksjonen. For å få 

personene med på lag og til å være delaktige i endringsprosessen er det å gi mening til 

oppgavene og endringene som skal skje essensielt. En tilrettelegger som skal legge til rette for 

store, dyptgripende endringer vil tjene på å være ekte, ærlig og ha høy grad av integritet 

(Harvey & Kitson, 2016; Harvey et al., 2002). 

Oppsummert er en tilrettelegger en som har fått en eksplisitt oppgave om å bidra til endring, 

den kan være både ekstern og intern. Rollen handler om å gjøre andre i stand til å forstå og 

gjøre endringer fremfor å overtale og gi beskjed om at det nå skal gjøres på en annen måte. 

Tilrettelegging favner et vidt felt og metoder, teknikker og behov, altså hvordan vil variere ut 

fra hva som skal implementeres og hvor endringen skal foregå (Harvey & Kitson, 2016). 
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4 Diskusjon 

Bruk av PARIHS har i min studie gitt meg et omfattende rammeverk i en sammensatt hverdag 

i hjemmetjenesten. Jeg vil her diskutere mine funn opp mot rammeverket PARIHS, og søker å 

vise hvordan denne tilnærmingen har bidratt til å sette funnene i en større sammenheng. 

4.1 Evidens/kunnskapskilder 

Forskningsbasert kunnskap var ved innføringen av hverdagsrehabilitering hos mine 

informanter lite til stede, og de sier at det ble lagt mye vekt på erfaringsutveksling fra noen 

som hadde forsøkt metoden tidligere, og at det så ut til at det hadde god effekt hos brukerne 

og bidro til økt hverdagsmestring.  

Ved implementering av hverdagsrehabilitering sier noen informanter i min studie at de må 

argumentere for hvorfor hverdagsrehabilitering er viktig i en travel hverdag (Flåten, 2019) 

dette kan tolkes som at de måtte gjøre sin kliniske erfaring eksplisitt. Det er behov for å holde 

fokus og ha ledere som ser på arbeidsmetoden som viktig. PARIHS beskriver at 

subkategorien brukerhistorier under dimensjonen kunnskap er et redskap for å få klinisk 

erfaring og taus kunnskap som en gyldig kunnskapskilde (Rycroft-Malone, 2004). I mine funn 

ser det ut til at de hjemmetjenesteavdelingene som har lykkes med implementeringen kanskje 

i større grad har klart å gjøre den kliniske erfaringen sykepleierne som har vært motor i 

implementeringen til tydelig og eksplisitt. Brukermøter hvor brukerne blir diskutert blir også 

brukt som et fora hvor brukerhistorier, klinisk erfaring og den lokale kunnskapen blir 

formidlet mellom kollegaene. Dette ble også brukt for å finne nye kandidater for 

hverdagsrehabilitering. Funn kan tyde på at forskningsbasert kunnskap, for eksempel 

prinsipper i hverdagsrehabilitering og nasjonale føringer om at helsepersonell skal jobbe 

mestrende, også blir formidlet på disse brukermøtene (Flåten, 2019). 

Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet «hva er viktig for deg?», og vil således være 

påvirket av den kunnskapen personen har om seg selv og sin historikk. I målene personen 

ønsker å jobbe mot ligger en personalisering av helsehjelp, som vil være definert av personens 

oppfatning av nå-situasjon, erfaringer og forventninger. Siden hverdagsrehabilitering er 

aktuelt etter sykdom og skade kan det hos noen personer handle om tap av tidligere funksjon 
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og innsats for å reetablere funksjonsnivå. Hvordan de takler dette og hva slags mening de 

opplever med videre forløp og liv er en viktig dimensjon for å få en god 

rehabiliteringsprosess. Hverdagsrehabilitering tar sikte på å være skreddersydd til brukeren 

fremfor en pakke med standardisert omsorg. Dette krever en oppmerksomhet fra sykepleieren 

på de ulike kunnskapskildene og verdien av å sette de sammen i en større helhet (Flåten, 

2019).  

For å stimulere og implementere endring i arbeidsmetoder og holdninger kan det være nyttig å 

bruke den lokale kunnskapen man har på en arbeidsplass. I min studie er det noe usikkerhet 

om hva som foreligger utenfor eget arbeidsted, det blir for eksempel nevnt at man er usikker 

på hvordan andre jobber med hverdagsrehabilitering (Flåten, 2019). Det profesjonelle 

nettverket ble brukt ved oppstart som erfaringsutveksling, men så gis det inntrykk av at dette 

ikke blir brukt aktivt for å holde det ved like. Brukerhistorier og fortellinger bli derimot aktivt 

brukt for å formidle effekten av hverdagsrehabilitering, og for å gi refleksjon rundt denne 

måten å jobbe på. En informant er svært oppmerksom på å bruke disse historiene eller casene 

aktivt, og hun formidlet også at det var en god kultur i avdelingen for å jobbe med 

hverdagsrehabilitering og å legge til rette for at det ble satt av tid til å utføre tiltaket. Det er 

imidlertid den enkeltes utøvelse ute hos brukeren som fremstår som viktigst.  

4.2 Kontekst 

De fysiske rammene ilegges ikke vekt i mine funn. Derimot blir det ilagt stor vekt at det ikke 

alltid er mottakelige omgivelser, ved at det må argumenteres for at man skal gjennomføre 

hverdagsrehabilitering og at det blir sett på som lettere oppgaver enn for eksempel dusj eller 

tungt stell (Flåten, 2019). Det er en forventning at alle må «ta i likt» og dele på de tunge 

oppgavene. At kollegaer «mister troen» på hverdagsrehabilitering på grunn av liten tid kan 

tolkes som at man ikke har gjort nødvendig endringsprosess hos den enkelte. Her kunne man 

ha fått mer kunnskap om endringsprosessene ved å bruke klassiske teorier innen psykologi 

eller implementeringsprosesser. Imidlertid kommer det fram at det er en forståelse om at 

implementering av hverdagsrehabilitering ønsker å påvirke holdningene i miljøet, slik at 

holdninger og verdier er et tema på ulike fora som brukermøter eller personalmøter (Flåten, 

2019).  
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I min studie er lederne beskrevet som viktige personer for å starte implementeringen av 

hverdagsrehabiliteringen. De er viktige samarbeidspartnere for å legge til rette med nok tid, 

og flere avdelinger hadde egne kjørelister for hverdagsrehabilitering. Her var det definert 

hvem og når hverdagsrehabilitering skulle gjennomføres, imidlertid var det to sykepleiere 

som sier at denne ble nedprioritert etter hvert og det ble ikke rom for å sette av nødvendig tid.  

En sykepleier sier: «(…) det var det å få med seg alle på den tankegangen (…) men etter hvert 

følte jeg at jeg mistet folk, det var det med tid (…) Det var tungt, og det uttrykte jeg til min 

leder flere ganger, det føltes ikke noe videre at folk ristet på hodet når jeg foreslo en ny 

kandidat til hverdagsrehabilitering.» Sykepleier 4. 

I studiens funn blir evaluering knyttet til at man fører statistikk over antall brukere, resultater 

fra vekting fra målene og den fysiske testen. Andre parametere er tiden brukeren har hatt 

hverdagsrehabilitering og hvor timer hjemmetjeneste brukeren har hatt før og etter 

hverdagsrehabilitering (Flåten, 2019). Imidlertid er også de kvalitative dataene, altså 

brukerhistoriene og sykepleiernes erfaringer brukt aktivt inn i implementeringsprosessen. 

Dette sidestiller PARIHS som evalueringspunkter, sykepleierne jeg har intervjuet beskriver 

imidlertid ikke systematisk gjennomgang av disse dataene (Flåten, 2019). For å systematisk 

gjøre evaluering kan evalueringsmodeller være aktuelle å bruke (Harvey & Kitson, 2016). 

4.3 Tilrettelegging 

Innføringen av hverdagsrehabilitering kan siden det handler om endring av arbeidsmetoder 

kreve en mer holistisk tilnærming hos den som skal tilrettelegge for 

implementeringsprosessen. Funn fra min studie viser at det hos informantene ikke har hatt en 

ekstern prosjektleder eller tilrettelegger med en dedikert oppgave. Sykepleierne beskriver at 

de i hovedsak har drevet implementeringsjobben selv, samtidig som de også har utført 

hverdagsrehabilitering og andre sykepleieoppgaver (Flåten, 2019). 

Det tverrfaglige samarbeidet trekkes fram som en utløsende faktor for å bidra til endring i 

arbeidsmetoder, og det kan forstås som at det er flere som fyller rollen som tilrettelegger for å 

innføre hverdagsrehabilitering (Flåten, 2019). PARIHS skiller mellom oppnevnte 

tilretteleggere som har fått en oppgave i å implementere endringer og personer som har 

meninger om et emne (Harvey et al., 2002). I min studie fremkommer det at det er personer 
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som har blitt «overbevist» av initial undervisning og kjennskap til metoden som fører 

implementeringen videre (Flåten, 2019). Disse kan ligne på det PARIHS kaller 

nøkkelpersoner som i kraft av sine allerede ervervede holdninger og verdier fører en prosess 

videre. 

En tilrettelegger bør ha mulighet for å være fleksibel og responsiv til å skifte taktikk eller 

møte behov i miljøet ifølge PARIHS. Dette kan by på utfordringer når det er klinisk utøvende 

sykepleiere som skal gjennomføre implementeringen da hverdagen i hjemmetjenesten går opp 

og ned og det er mange oppgaver som skal ivaretas. En sykepleier sier at hun hadde fokus på 

å stille kritiske spørsmål i den hensikt å ha opplæring via det, hvor hun stilte spørsmål rundt 

brukercaser for å stimulere til refleksjon rundt hva brukeren kunne mestre selv og hvordan 

man kunne tilrettelegger og observere for å finne rette tiltak for brukeren.  

Det kan tyde på at det hadde vært til hjelp å ha støtte fra en ekstern tilrettelegger da det 

handler om endring av arbeidsmetoder, som rører ved etablerte holdninger og kultur.  
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5 Konklusjon 

Bruk av implementeringsteori har gitt meg et rammeverk for å studere hverdagsrehabilitering 

som eksempel på praksisendring, og systematisk innhente, analysere og sortere dataene mine. 

Bruk av PARIHS har gitt meg et overordnet blikk på implementeringsprosessen, men ikke 

låst meg til noen spesifikke steg i implementeringsprosessen eller fokus på en spesiell 

tilnærming. Bruk av andre modeller kunne imidlertid gitt meg dybdekunnskap om elementer i 

planlegging, utførelse og evaluering av endring av praksis. Gjennom refleksjonsoppgaven har 

jeg fått økt kunnskap om at det er mange gode implementeringsverktøy man kan benytte seg 

av for å lykkes med endringer i praksis.  
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6 Vedlegg 



Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 
 

Institutt for helse og samfunn 
Avdeling for sykepleievitenskap 
Postadr.: Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo 
Besøksadr.: Stjerneblokka, Nedre Ullevål 9, 
0850 Oslo 
 

Telefon: 22 85 05 60 
Telefaks: 22 85 05 70 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no/helsam 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

Hvordan erfarer sykepleiere hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering i 

hjemmesykepleien i en norsk kommune? 

 

Bakgrunn og formål 

Formålet med denne studien er å se hvordan hverdagsrehabilitering skiller seg fra tradisjonell 

sykepleie og hvordan sykepleiere erfarer sin hverdag etter innføring av hverdagsrehabilitering som 

arbeidsmetodikk i hjemmebasert omsorg. Min problemstilling er «Hvordan erfarer sykepleiere 

hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering i hjemmesykepleien i en norsk kommune?» Studien er 

en del av min master i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo.  

Siden undersøkelsen ser spesielt på hvordan hverdagsrehabilitering arter seg i en kommune hvor 

det blir utført av hjemmetjenesten, er kommunen du jobber i valgt ut. Din leder har på forespørsel 

foreslått at jeg kan spørre deg om du kan delta i denne studien.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Det vil bli gjennomført et intervju der jeg vil spørre deg om hvilke erfaringer du som sykepleier har 

gjort deg med hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Intervjuet blir tatt opp på lydbånd. 

Varigheten på intervjuet er estimert til å vare ca. 30-45 minutter.  

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Lydfilene vil under studien bli lagret på en 

sikker måte, via Tjenester for sensitive data (TSD). Lydfilen fra intervjuet vil være tilgjengelig for 

meg, Eva Jeanette Flåten og min veileder, professor Anne Moen ved Universitetet i Oslo. Intervjuet 

ditt vil bli avidentifisert slik at det du sier ikke kan tilbakeføres til deg i publikasjonen. Dataene vil 

bli slettet når oppgaven er sensurert, etter planen innen 20.12.19.  

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen 

grunn. Dersom du trekker deg, vil intervjuet ditt ikke bli brukt i studien, så fremt analyseprosessen 

av datamaterialet ikke er avsluttet.  

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med  

Eva Jeanette Flåten, student og sykepleier  Tlf. 40550608  e.j.flaten@studmed.uio.no 

Veileder: Professor Anne Moen, Avdeling for sykepleievitenskap 

Institutt for helse og samfunn, Universitet i Oslo    anne.moen@medisin.uio.no 

 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS.  

mailto:e.j.flaten@studmed.uio.no
mailto:anne.moen@medisin.uio.no
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Samtykke til deltakelse i studien 

           Oslo, januar 2018 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 
 

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

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 
 
 
 

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

(Eva Jeanette Flåten, dato) 

 

 



Intervjuguide:  

Bakgrunn/grunnlag:  

Kan du fortelle litt om hvordan det var når dere startet opp med hverdagsrehabilitering?  

Kunnskap-undervisning? 

Tilrettelegger? 

Kontekst: Hvordan var miljøet da? Andre prosjekter, støy, barrierer? 

Ledelse? 

Virkemidler?  

Var det noe som var vanskelig? Hva gjorde dere da? 

Hva er dine erfaringer med å bruke hverdagsrehabilitering som metode? – 

Kan du gi noen eksempler på hvordan du jobber når du har en bruker som får 

hverdagsrehabilitering? Hva tenker du om det?  

Hvordan opplevde du å jobbe på denne måten? 

Har implementeringen av hverdagsrehabilitering ført til at dine oppgaver har blitt endret? 

Hvis du har fått nye oppgaver, kan si noe om det har endret din rolle? 

Jobber du annerledes mtp tverrfaglighet (fysio/ergo)? Har implementering av HVR gjort 

samarbeidet med frivillige/pårørende annerledes?  

Hva er de største mulighetene med å jobbe med hverdagsrehabilitering? Be om eksempler  

Hva er de største utfordringene med å jobbe med hverdagsrehabilitering? Be om eksempler  

Er det noe du tenker på til slutt som vi ikke har snakket om? 



 
MELDESKJEMA
Meldeskjema (versjon 1.6) for forsknings- og studentprosjekt som medfører meldeplikt eller konsesjonsplikt
(jf. personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter).
 

1. Intro

Samles det inn direkte
personidentifiserende
opplysninger?

Ja ○ Nei ● En person vil være direkte identifiserbar via navn,
personnummer, eller andre personentydige kjennetegn.

Les mer om hva personopplysninger er.

NB! Selv om opplysningene skal anonymiseres i
oppgave/rapport, må det krysses av dersom det skal
innhentes/registreres personidentifiserende
opplysninger i forbindelse med prosjektet.

Les mer om hva behandling av personopplysninger
innebærer.

Hvis ja, hvilke? □ Navn
□ 11-sifret fødselsnummer
□ Adresse
□ E-post
□ Telefonnummer
□ Annet

Annet, spesifiser hvilke

Samles det inn
bakgrunnsopplysninger som
kan identifisere
enkeltpersoner (indirekte
personidentifiserende
opplysninger)?

Ja ● Nei ○ En person vil være indirekte identifiserbar dersom det
er mulig å identifisere vedkommende gjennom
bakgrunnsopplysninger som for eksempel
bostedskommune eller arbeidsplass/skole kombinert
med opplysninger som alder, kjønn, yrke, diagnose,
etc.

NB! For at stemme skal regnes som
personidentifiserende, må denne bli registrert i
kombinasjon med andre opplysninger, slik at personer
kan gjenkjennes.

Hvis ja, hvilke I intervjuet kan utdanning, erfaring og endrede roller
komme opp som tema. Dette kan sammen med
informasjon om hvordan arbeidsmetoden
"hverdagsrehabilitering" er organisert i den kommunen
jeg besøker bidra til at personen er indirekte
identifiserbar.

Skal det registreres
personopplysninger
(direkte/indirekte/via IP-/epost
adresse, etc) ved hjelp av
nettbaserte spørreskjema?

Ja ○ Nei ● Les mer om nettbaserte spørreskjema.

Blir det registrert
personopplysninger på
digitale bilde- eller
videoopptak?

Ja ○ Nei ● Bilde/videoopptak av ansikter vil regnes som
personidentifiserende.

Søkes det vurdering fra REK
om hvorvidt prosjektet er
omfattet av
helseforskningsloven?

Ja ○ Nei ● NB! Dersom REK (Regional Komité for medisinsk og
helsefaglig forskningsetikk) har vurdert prosjektet som
helseforskning, er det ikke nødvendig å sende inn
meldeskjema til personvernombudet (NB! Gjelder ikke
prosjekter som skal benytte data fra pseudonyme
helseregistre).

Les mer.

Dersom tilbakemelding fra REK ikke foreligger,
anbefaler vi at du avventer videre utfylling til svar fra
REK foreligger.

2. Prosjekttittel

Prosjektittel Hvordan erfarer sykepleiere hverdagsmestring og
hverdagsrehabilitering i en norsk kommune?

Oppgi prosjektets tittel. NB! Dette kan ikke være
«Masteroppgave» eller liknende, navnet må beskrive
prosjektets innhold.

3. Behandlingsansvarlig institusjon

Institusjon Universitetet i Oslo Velg den institusjonen du er tilknyttet. Alle nivå må
oppgis. Ved studentprosjekt er det studentens
tilknytning som er avgjørende. Dersom institusjonen
ikke finnes på listen, har den ikke avtale med NSD som
personvernombud. Vennligst ta kontakt med
institusjonen.

Les mer om behandlingsansvarlig institusjon.

Avdeling/Fakultet Det medisinske fakultet

Institutt Institutt for helse og samfunn

4. Daglig ansvarlig (forsker, veileder, stipendiat)
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http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/sentrale_begreper.html?id=10
http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/sentrale_begreper.html?id=3
http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/sentrale_begreper.html?id=8
http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/forskningsmetoder/nettbaserte_sporreundersokelser.html
http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/andre_godkjenninger/rek_godkjenning.html
http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/sentrale_begreper.html?id=4


Fornavn Anne Før opp navnet på den som har det daglige ansvaret for
prosjektet. Veileder er vanligvis daglig ansvarlig
ved studentprosjekt. Les mer om daglig ansvarlig.

Daglig ansvarlig og student må i utgangspunktet være
tilknyttet samme institusjon. Dersom studenten har
ekstern veileder, kan biveileder eller fagansvarlig ved
studiestedet stå som daglig ansvarlig.

Arbeidssted må være tilknyttet behandlingsansvarlig
institusjon, f.eks. underavdeling, institutt etc.

NB! Det er viktig at du oppgir en e-postadresse som
brukes aktivt. Vennligst gi oss beskjed dersom den
endres.

Etternavn Moen

Stilling professor

Telefon 22850540

Mobil 90971904

E-post anne.moen@medisin.uio.no

Alternativ e-post anne.moen@fulbrightmail.org

Arbeidssted Avdeling for sykepleievitenskap

Adresse (arb.) P.O.Box 1130, Blindern

Postnr./sted (arb.sted) 0318 Oslo

5. Student (master, bachelor)

Studentprosjekt Ja ● Nei ○ Dersom det er flere studenter som samarbeider om et
prosjekt, skal det velges en kontaktperson som føres
opp her. Øvrige studenter kan føres opp under pkt 10.

Fornavn Eva Jeanette

Etternavn Flåten

Telefon 40550608

Mobil

E-post evajeanette@gmail.com

Alternativ e-post e.j.flaten@studmed.uio.no

Privatadresse Nedre Fjellheimsveien 13

Postnr./sted (privatadr.) 3512 Hønefoss

Type oppgave ● Masteroppgave
○ Bacheloroppgave
○ Semesteroppgave
○ Annet

6. Formålet med prosjektet

Formål Prosjektet skal utforske hvordan hverdagsrehabilitering
erfares for sykepleiere i hjemmetjenesten og hvordan de
beskriver at det skiller seg fra tradisjonell pleie og
omsorg.

Redegjør kort for prosjektets formål, problemstilling,
forskningsspørsmål e.l.

7. Hvilke personer skal det innhentes personopplysninger om (utvalg)?

Kryss av for utvalg □ Barnehagebarn
□ Skoleelever
□ Pasienter
□ Brukere/klienter/kunder
□ Ansatte
□ Barnevernsbarn
□ Lærere
■ Helsepersonell
□ Asylsøkere
□ Andre

Les mer om forskjellige forskningstematikker og utvalg.

Beskriv utvalg/deltakere Sykepleiere. Med utvalg menes dem som deltar i undersøkelsen
eller dem det innhentes opplysninger om.

Rekruttering/trekking Det vil bli rekruttert sykepleiere gjennom arbeidsplassen
de jobber på.

Beskriv hvordan utvalget trekkes eller rekrutteres og
oppgi hvem som foretar den. Et utvalg kan rekrutteres
gjennom f.eks. en bedrift, skole, idrettsmiljø eller eget
nettverk, eller trekkes fra
registre som f.eks. Folkeregisteret, SSB-registre,
pasientregistre.

Førstegangskontakt Førstegangskontakt rettes til avdelingsleder i to
hjemmetjenestesoner i kommunen, og de forespørres
om å rekruttere sykepleiere til studien min.

Beskriv hvordan førsstegangskontakten opprettes og
oppgi hvem som foretar den.

Les mer om førstegagskontakt og forskjellige utvalg på
våre temasider.
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Alder på utvalget □ Barn (0-15 år)
□ Ungdom (16-17 år)
■ Voksne (over 18 år)

Les om forskning som involverer barn på våre nettsider.

Omtrentlig antall personer
som inngår i utvalget

5-8 personer

Samles det inn sensitive
personopplysninger?

Ja ○ Nei ● Les mer om  sensitive opplysninger.

Hvis ja, hvilke? □ Rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk,
filosofisk eller religiøs oppfatning
□ At en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt
for en straffbar handling
□ Helseforhold
□ Seksuelle forhold
□ Medlemskap i fagforeninger

Inkluderes det myndige
personer med redusert eller
manglende
samtykkekompetanse?

Ja ○ Nei ● Les mer om pasienter, brukere og personer med
redusert eller manglende samtykkekompetanse.

Samles det inn
personopplysninger om
personer som selv ikke deltar
(tredjepersoner)?

Ja ○ Nei ● Med opplysninger om tredjeperson menes opplysninger
som kan identifisere personer (direkte eller indirekte)
som ikke inngår i utvalget. Eksempler på tredjeperson
er kollega, elev, klient, familiemedlem, som identifiseres
i datamaterialet. Les mer.

8. Metode for innsamling av personopplysninger

Kryss av for hvilke
datainnsamlingsmetoder og
datakilder som vil benyttes

□ Papirbasert spørreskjema
□ Elektronisk spørreskjema
■ Personlig intervju
□ Gruppeintervju
□ Observasjon
□ Deltakende observasjon
□ Blogg/sosiale medier/internett
□ Psykologiske/pedagogiske tester
□ Medisinske undersøkelser/tester
□ Journaldata (medisinske journaler)

Personopplysninger kan innhentes direkte fra den
registrerte f.eks. gjennom spørreskjema,intervju, tester,
og/eller ulike journaler (f.eks. elevmapper, NAV, PPT,
sykehus) og/eller registre (f.eks.Statistisk sentralbyrå,
sentrale helseregistre).

NB! Dersom personopplysninger innhentes fra
forskjellige personer (utvalg) og med
forskjellige metoder, må dette spesifiseres i
kommentar-boksen. Husk også å legge ved relevante
vedlegg til alle utvalgs-gruppene og metodene som skal
benyttes.

Les mer om registerstudier. Dersom du skal anvende
registerdata, må variabelliste lastes opp under pkt. 15

Les mer om forskningsmetoder.

□ Registerdata

□ Annen innsamlingsmetode

Tilleggsopplysninger

9. Informasjon og samtykke

Oppgi hvordan
utvalget/deltakerne informeres

■ Skriftlig
□ Muntlig
□ Informeres ikke

Dersom utvalget ikke skal informeres om behandlingen
av personopplysninger må det begrunnes.

Les mer.Vennligst send inn mal for skriftlig eller muntlig
informasjon til deltakerne sammen med meldeskjema.

Last ned en veiledende mal her.

Les om krav til informasjon og samtykke.

NB! Vedlegg lastes opp til sist i meldeskjemaet, se
punkt 15 Vedlegg.

Samtykker utvalget til
deltakelse?

● Ja
○ Nei
○ Flere utvalg, ikke samtykke fra alle

For at et samtykke til deltakelse i forskning skal være
gyldig, må det være frivillig, uttrykkelig og informert.

Samtykke kan gis skriftlig, muntlig eller gjennom en
aktiv handling. For eksempel vil et besvart
spørreskjema være å regne som et aktivt samtykke.

Dersom det ikke skal innhentes samtykke, må det
begrunnes. Les mer.

10. Informasjonssikkerhet
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Hvordan registreres og
oppbevares
personopplysningene?

□ På server i virksomhetens nettverk
□ Fysisk isolert PC tilhørende virksomheten (dvs. ingen
tilknytning til andre datamaskiner eller nettverk, interne
eller eksterne)
□ Datamaskin i nettverkssystem tilknyttet Internett
tilhørende virksomheten
□ Privat datamaskin
□ Videoopptak/fotografi
■ Lydopptak
□ Notater/papir
□ Mobile lagringsenheter (bærbar datamaskin,
minnepenn, minnekort, cd, ekstern harddisk,
mobiltelefon)
□ Annen registreringsmetode

Merk av for hvilke hjelpemidler som benyttes for
registrering og analyse av opplysninger.

Sett flere kryss dersom opplysningene registreres på
flere måter.

Med «virksomhet» menes her behandlingsansvarlig
institusjon.

NB! Som hovedregel bør data som inneholder
personopplysninger lagres på behandlingsansvarlig sin
forskningsserver.

Lagring på andre medier - som privat pc, mobiltelefon,
minnepinne, server på annet arbeidssted - er mindre
sikkert, og må derfor begrunnes. Slik lagring må
avklares med behandlingsansvarlig institusjon, og
personopplysningene bør krypteres.

Annen registreringsmetode
beskriv

Hvordan er datamaterialet
beskyttet mot at
uvedkommende får innsyn?

Dataene lagres i TSD ved Universitetet i Oslo. Er f.eks. datamaskintilgangen beskyttet med
brukernavn og passord, står datamaskinen i et låsbart
rom, og hvordan sikres bærbare enheter, utskrifter og
opptak?

Samles opplysningene
inn/behandles av en
databehandler (ekstern
aktør)?

Ja ○ Nei ● Dersom det benyttes eksterne til helt eller delvis å
behandle personopplysninger, f.eks. Questback,
transkriberingsassistent eller tolk, er dette å betrakte
som en databehandler. Slike oppdrag må
kontraktsreguleres.

Hvis ja, hvilken

Overføres personopplysninger
ved hjelp av e-post/Internett?

Ja ○ Nei ● F.eks. ved overføring av data til samarbeidspartner,
databehandler mm.

Dersom personopplysninger skal sendes via internett,
bør de krypteres tilstrekkelig.

Vi anbefaler ikke lagring av personopplysninger på
nettskytjenester. Bruk av nettskytjenester må avklares
med behandlingsansvarlig institusjon.

Dersom nettskytjeneste benyttes, skal det inngås
skriftlig databehandleravtale med leverandøren av
tjenesten. Les mer.

Hvis ja, beskriv?

Skal andre personer enn
daglig ansvarlig/student ha
tilgang til datamaterialet med
personopplysninger?

Ja ○ Nei ●

Hvis ja, hvem (oppgi navn og
arbeidssted)?

Utleveres/deles
personopplysninger med
andre institusjoner eller land?

● Nei
○ Andre institusjoner
○ Institusjoner i andre land

F.eks. ved nasjonale samarbeidsprosjekter der
personopplysninger utveksles eller ved internasjonale
samarbeidsprosjekter der personopplysninger
utveksles.

11. Vurdering/godkjenning fra andre instanser

Søkes det om dispensasjon
fra taushetsplikten for å få
tilgang til data?

Ja ○ Nei ● For å få tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra
f.eks. NAV, PPT, sykehus, må det søkes om
dispensasjon fra taushetsplikten. Dispensasjon søkes
vanligvis fra aktuelt departement.

Hvis ja, hvilke

Søkes det godkjenning fra
andre instanser?

Ja ○ Nei ● I noen forskningsprosjekter kan det være nødvendig å
søke flere tillatelser. Søkes det f.eks. om tilgang til data
fra en registereier? Søkes det om tillatelse til forskning i
en virksomhet eller en skole? Les mer om andre
godkjenninger.Hvis ja, hvilken

12. Periode for behandling av personopplysninger

Prosjektstart

Planlagt dato for prosjektslutt

01.01.2018

20.12.2019

Prosjektstart Vennligst oppgi tidspunktet for når kontakt
med utvalget skal gjøres/datainnsamlingen starter.

Prosjektslutt: Vennligst oppgi tidspunktet for når
datamaterialet enten skalanonymiseres/slettes, eller
arkiveres i påvente av oppfølgingsstudier eller annet.

Skal personopplysninger
publiseres (direkte eller
indirekte)?

□ Ja, direkte (navn e.l.)
□ Ja, indirekte (identifiserende bakgrunnsopplysninger)
■ Nei, publiseres anonymt

Les mer om direkte og indirekte personidentifiserende
opplysninger.

NB! Dersom personopplysninger skal publiseres, må
det vanligvis innhentes eksplisitt samtykke til dette fra
den enkelte, og deltakere bør gis anledning til å lese
gjennom og godkjenne sitater.
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Hva skal skje med
datamaterialet ved
prosjektslutt?

■ Datamaterialet anonymiseres
□ Datamaterialet oppbevares med personidentifikasjon

NB! Her menes  datamaterialet, ikke publikasjon. Selv
om data publiseres med personidentifikasjon skal som
regel øvrig data anonymiseres.Med anonymisering
menes at datamaterialet bearbeides slik at det ikke
lenger er mulig å føre opplysningene tilbake til
enkeltpersoner.

Les mer om anonymisering av data.

13. Finansiering

Hvordan finansieres
prosjektet?

Mastergradsoppgave - egen finansiering Fylles ut ved eventuell ekstern finansiering
(oppdragsforskning, annet).

14. Tilleggsopplysninger

Tilleggsopplysninger Dersom prosjektet er del av et prosjekt (eller skal ha
data fra et prosjekt) som allerede har tilrådning fra
personvernombudet og/eller konsesjon fra Datatilsynet,
beskriv dette her og oppgi navn på prosjektleder,
prosjekttittel og/eller prosjektnummer.

15. Vedlegg

Vedlegg Antall vedlegg: 2.

● intervjuguide_flaften_siste.pdf
● informasjonsskriv_deltakere_fla0ten_siste.pdf
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Postboks 1130 Blindern 
0318 OSLO 
 
 
 
Vår dato: 08.01.2018                         Vår ref: 57973 / 3 / AMS                         Deres dato:                          Deres ref: 

 
 
Forenklet vurdering fra NSD Personvernombudet for forskning 
 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 21.12.2017.  
Meldingen gjelder prosjektet: 
 

 
Vurdering 
Etter gjennomgang av opplysningene i meldeskjemaet med vedlegg, vurderer vi at prosjektet er omfattet
av personopplysningsloven § 31. Personopplysningene som blir samlet inn er ikke sensitive, prosjektet er
samtykkebasert og har lav personvernulempe. Prosjektet har derfor fått en forenklet vurdering. Du kan
gå i gang med prosjektet. Du har selvstendig ansvar for å følge vilkårene under og sette deg inn i
veiledningen i dette brevet. 
 
Vilkår for vår vurdering 
Vår anbefaling forutsetter at du gjennomfører prosjektet i tråd med: 
  • opplysningene gitt i meldeskjemaet 
  • krav til informert samtykke 
  • at du ikke innhenter sensitive opplysninger 
  • veiledning i dette brevet  
  • Universitetet i Oslo sine retningslinjer for datasikkerhet 
 
Veiledning 
 
Krav til informert samtykke   
Utvalget skal få skriftlig og/eller muntlig informasjon om prosjektet og samtykke til deltakelse.
Informasjon må minst omfatte: 

 • at Universitetet i Oslo er behandlingsansvarlig institusjon for prosjektet 
 • daglig ansvarlig (eventuelt student og veileders) sine kontaktopplysninger 
 • prosjektets formål og hva opplysningene skal brukes til 

57973 Hvordan erfarer sykepleiere hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering i en
norsk kommune?

Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder
Daglig ansvarlig Anne Moen
Student Eva Jeanette Flåten
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 • hvilke opplysninger som skal innhentes og hvordan opplysningene innhentes 
 • når prosjektet skal avsluttes og når personopplysningene skal anonymiseres/slettes 

 
På nettsidene våre finner du mer informasjon og en veiledende mal for informasjonsskriv. 
 
Forskningsetiske retningslinjer 
Sett deg inn i forskningsetiske retningslinjer.   
 
Meld fra hvis du gjør vesentlige endringer i prosjektet 
Dersom prosjektet endrer seg, kan det være nødvendig å sende inn endringsmelding. På våre nettsider 
finner du svar på hvilke endringer  du må melde, samt endringsskjema. 
 
Opplysninger om prosjektet blir lagt ut på våre nettsider og i Meldingsarkivet 
Vi har lagt ut opplysninger om prosjektet på nettsidene våre. Alle våre institusjoner har også tilgang til 
egne prosjekter i Meldingsarkivet. 
 
Vi tar kontakt om status for behandling av personopplysninger ved prosjektslutt 
Ved prosjektslutt 20.12.2019  vil vi ta kontakt for å avklare status for behandlingen av
personopplysninger. 
 
Gjelder dette ditt prosjekt?   
 
Dersom du skal bruke databehandler   
Dersom du skal bruke databehandler (ekstern transkriberingsassistent/spørreskjemaleverandør) må du 
inngå en databehandleravtale med vedkommende. For råd om hva databehandleravtalen bør inneholde, 
se Datatilsynets veileder. 
 
Hvis utvalget har taushetsplikt 
Vi minner om at noen grupper (f.eks. opplærings- og helsepersonell/forvaltningsansatte) har 
taushetsplikt.  De kan derfor ikke gi deg identifiserende opplysninger om andre, med mindre de får
samtykke fra den det gjelder.  
 
Dersom du forsker på egen arbeidsplass 
Vi minner om at når du forsker på egen arbeidsplass  må du være bevisst din dobbeltrolle som både
forsker og ansatt. Ved rekruttering er det spesielt viktig at forespørsel rettes på en slik måte at
frivilligheten ved deltakelse ivaretas. 
 
 
Se våre nettsider eller ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. Vi ønsker lykke til med prosjektet! 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Marianne Høgetveit Myhren
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http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/forskningstema/taushetsplikt.html
http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/forskningstema/egen_arbeidsplass.html


 
Kontaktperson: Audun Løvlie tlf: 55 58 23 07 / audun.lovlie@nsd.no 

Audun Løvlie
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