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Bakgrunn
 Opprettet sommeren 2008

 Styrke praksisnær forskning og utvikling

 Drive forskningsformidling overfor kommunene og 
utdanningssektoren

 Bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren



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


Hva har vi bidratt med 
 Informasjonsformidling til pårørende og pasienter ved 

ny demens. UHT Stjørdal og USH Verdal og SOF & 
HiNT

 Dagtilbud for hjemmeboende eldre med 
hukommelsesproblemer/kognitiv svikt. USH Verdal  & 
SOF

 Rådgivning i forhold til forsknings- og 
metodespørsmål

 Opplæring i prosjektarbeid – og forskningsarbeid



Introduksjonskurs til forskning og 
prosjektarbeid
 Åfjord kommune 9 og 10 mars 2010

 Målgruppe: Alle typer helsearbeidere. Kurset 
forutsetter ingen forkunnskaper innenfor emnet 
forskning og / eller prosjektarbeid

 09.00 – 09.45 Forskningsprosessen, gangen i 
prosjektarbeid

 10.00 – 10.45 Prosjektbeskrivelse og 
problemstilling

 11.00 – 11.45 Litteratursøk. Søking i 
databaser og kvalitetssikring 
av litteratur



Introduksjonskurs til forskning og 
prosjektarbeid
 12.30 – 14.00 Metode

 14.15 – 15.00 Etiske utfordringer

 15.00 – 15.30 Veien videre i Åfjord 
kommune



Veien videre
 Gruppene lager problemstilling og jobber med 

prosjektbeskrivelsen

 Senter for omsorgsforskning er tilgjengelig for 
veiledning 

 Møter og diskusjon mellom gruppene og veileder fra 
OSF angående prosjektet

 Oppfølging og veiledning under hele prosjektperioden 
og rapporteringen, skriving av artikkel

 Eventuelt nytt kurs i rapportering, artikkelskriving, 
laging av poster osv



Forslag fra Hilfrid
 Kan det være en ide å samarbeide på tvers innen hele 

regionen om prosjekter, så vil det være interessant. Det 
kan evt. være mulig å få midler og knytte delprosjekter 
til hver høgskole, og at SOF er en koordinerende 
instans? På den måten kan det være lettere å få midler 
(dvs. flere små potter heller enn store beløp), for 
eksempel med samarbeidsmidler? Eks. har vi hatt flere 
prosjekter på studentrefleksjon i HiNT, som det kan 
være en mulighet å bygge videre på mht 
studentveiledning i hjem/omsorgstjeneste som 
praksisarena. 



Andre prosjekt
 Forskningsbasert praksis, ”best praksis”

 SOF vil helst komme tidlig inn i prosessen hvis vi skal 
være med i prosjekter for å kunne være med å påvirke 
problemstilling, valg av metode osv.


