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Bakgrunn

 Opprettet sommeren 2008

 Styrke praksisnær forskning og utvikling

 Drive forskningsformidling overfor 

kommunene og utdanningssektoren

 Bidra til kompetanseheving i 

omsorgssektoren



Tjenester

 Gi råd og veiledning i forbindelse med 
framtidig tilrettelegging av omsorgstilbud

 Innhente nøkkeldata for framtidig planlegging

 Skrive søknader - søke midler

 Sammenlikne omsorgsdata fra ulike 
kommuner

 Trivselsundersøkelser og tiltak for å redusere 
sykefravær

 Innhente og formidle aktuell kunnskap 



Hovedoppgaver 

 Samisk/sørsamisk forskning

 Hjemmet og nærmiljøet som arena for  helse-

og sosialarbeidere



Oppdrag fra Helse- og Sosialdepartementet

 Undervisningshjemmetjenesten skal ha samme 
tilknytning til Helsedirektoratet som 
undervisningssykehjemmene. De regionale sentrene 
for omsorgsforskning vil bli forespurt om å yte 
forskningsfaglig bistand og veiledning til 
undervisningssykehjemmene og de nye 
undervisningshjemmetjenestene.

 Helsedirektoratet ser det som formålstjenelig at de 
regionale sentrene for omsorgsforskning tar kontakt 
med kommuner i sin region, når de nå er i startfasen 
av sitt prosjekt.



Oppdrag fra Helse- og Sosialdepartementet

 Tilskuddet til sentrene for omsorgsforskning 
er ment å dekke kostnader til forskningsfaglig 
bistand og veiledning til 
undervisningssykehjemmene og 
undervisningshjemmetjenestene. Innholdet i, 
og formen for bistand og veiledning vil være 
avhengig av behovet hos det enkelte 
undervisningssykehjemmene og etter hvert 
undervisningshjemmetjenestene, samt lokale 
forhold hos omsorgssentrene.



Oppdrag fra Helse- og Sosialdepartementet

 Ansvaret for at det etableres et faglig 
samarbeid mellom sentrene for 
omsorgsforskning og 
undervisningssykehjemmene / 
undervisningshjemmetjenesten påhviler alle 
berørte parter. Helsedirektoratet vil i 
tilskuddsbrevet til 
undervisningshjemmetjenesten formidle 
forventninger til samhandling med 
omsorgssentrene



Omsorgssentret i Midt Norge

 Kontaktpersoner:

 Daglig leder: Asbjørn Okstad, mobil 

99017221

asbjorn.okstad@hint.no

 Forskningsleder: Professor Ove Hellzen, 

mobil 91753239

ove.hellzen@hint.no

mailto:asbjorn.okstad@hint.no
mailto:ove.hellzen@hint.no


Omsorgssentret i Midt Norge

 Førsteamanuensis: Hildfrid Brattaas, mobil 

90173187

hildfrid.brataas@hint.no

 Førstelektor/stipendiat: Karin Torvik, mobil

92404881

karin.torvik@hist.no

mailto:hildfrid.brataas@hint.no
mailto:karin.torvik@hint.no


Mitt nåværende forskningsfokus

 Holder på å avslutte en doktorgrad om 

smerte og livskvalitet hos 

sykehjemspasienter i Midt – Norge

 Har spesielt fokus på smerte og livskvalitet 

hos personer med demens



Hva kan jeg bidra med

 Rådgivning i forhold til forsknings- og 

metodespørsmål

 Opplæring i prosjektarbeid – og 

forskningsarbeid


