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Helsebiblioteket

https://www.helsebiblioteket.no/


Case 1
Gutt 15 år, Down syndrom
Problemstilling:
Foreldrene ønsker en rutinemessig 
evaluering ved HABU. 
Hvilke områder er det 
anbefalt å evaluere?

Helsebiblioteket

Søk A-Å
Down syndrom

Retningslinjer
(til venstre i 

menyen)

Retningslinje for oppfølging 
av barn og unge med Down 

syndrom ( s76….)

https://www.helsebiblioteket.no/
https://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/aktuelt/sykdommer
http://sok.helsebiblioteket.no/vivisimo/cgi-bin/query-meta?query=Downs syndrom&v:project=NOKC_SearchTab1
http://sok.helsebiblioteket.no/vivisimo/cgi-bin/query-meta?&query=Downs syndrom&v:project=NOKC_SearchTab1&binning-state=information-type%3d%3dRetningslinjer&
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/regionsenter-for-habiliteringstjenesten-for-barn-og-unge-rhabu/Documents/Retningslinje Down Syndrom versjon 030217.pdf


Case 2
Jente 2 år, Cerebral parese.
Problemstilling:
Foreldrene ønsker at hun skal bli 
flinkere til å bruke venstre hånd.
De ønsker informasjon om hvordan 
dette kan gjøres.

.

Helsebiblioteket

Søk A-Å
Cerebral parese

BMJ Best Practice
Guidelines 

(til høyre i menyen)

Se Diagnostic guidelines (international)
Early, Accurate Diagnosis and Early 

Intervention in Cerebral Palsy: 
Advances in Diagnosis and Treatment.

Fulltekst via Jama Pediatrics:
se s 904: 

Early Interventions to 
Optimize motor, Cognition
and Communication Skills)

https://www.helsebiblioteket.no/
https://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/aktuelt/sykdommer
http://sok.helsebiblioteket.no/vivisimo/cgi-bin/query-meta?query=Cerebral parese&v:project=NOKC_SearchTab1
https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/674
https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/674
Early, Accurate Diagnosis and Early Intervention in Cerebral Palsy: Advances in Diagnosis and Treatment.
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2636588
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Noe nytt?

Begrepet er gjerne knyttet opp mot 
tjenestekvalitet.

 Kunnskassenteret

 Helsedirektoratet. Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.pdf
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Noe nytt?

I den nye definisjon av habilitering heter det 
at:

 Helsedirektoratet. Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

"...Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, 
sammenhengende og kunnskapsbaserte
tiltak fra aktørene......"

https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.pdf
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Hva er kunnskap?

Åge Wifstad om

Kunnskap og ulike bruksmåter

Kunnskap og vitenskapelig forståelse

https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=42171&p_dimension_id=200912
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Hva er kunnskapbasert praksis?

«Kunnskapsbasert praksis er definert som 

å ta faglige avgjørelser basert på 

systematisk innhentet forskningsbasert 

kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og 

ved å lytte til pasientens ønsker og behov i 

en gitt situasjon».

Helsebiblioteket.no

https://www.helsebiblioteket.no/
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Forskningsbasert kunnskap

«Forskning er generelt sagt en virksomhet 

som kjennetegnes ved bevisste valg, 

systematikk og ordnet kunnskap samt 

eksplisitte redegjørelser og begrunnelser. 

«Sann-velbegrunnet – mening»

 Thornquist, E. (2018). Vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi: Fagbokforlaget.
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Forskningbasert kunnskap

• Hvordan holde seg oppdatert?

• Refleksjon-Spørsmål- Litteratursøk- Kritisk evaluering

https://kurs.helse-sorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starting_url=/elps40/Content/f4f6fc51-d503-4929-974b-f3b3423a3cdf/index.html
https://kurs.helse-sorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starting_url=/elps40/Content/d340fcb4-3f9e-458b-9965-f058c2ec884c/index.html
https://kurs.helse-sorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starting_url=/elps40/Content/3d8158f7-c1d9-49a1-b7cb-ca9b2b6dc8a6/index.html
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Erfaringskunnskap

«Erfaringsbasert kunnskap og praksiskunnskap utvikles via 
refleksive prosesser. Evne til refleksjon over egne erfaringer og 
handlinger blir altså sett på som sentralt i kompetanseutvikling. I 
tillegg til refleksjon er sensibilitet en viktig egenskap i klinisk 
praksis.»

 Nortvedt, P., & Grimen, H. (2006). Sensibilitet og refleksjon: Gyldendal Norsk Forlag AS
 Wifstad, Å. (2018). Vitenskapsteori for helsefagene: Universitetsforlaget.

Per Nortvedt om å være «åpen for verden»

Sensibilitet

Åge Wifstad om praktisk kunnskap/ taus kunnskap

Praktisk kunnskap

https://www.med.uio.no/helsam/personer/vit/perno/index.html
https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=42171&p_dimension_id=200912
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Brukerkunnskap

«Brukerkunnskapen er den 

erfaringsbaserte kunnskapen person 

har om sitt eget liv, lidelse og bruk av 

tjenester.»

 Westerlund H. (2012). Mer enn bare ord?: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

«Hvordan denne kunnskapen blir anvendt, 
handler om hvordan det tas hensyn til 
brukerperspektivet i tjenesten og hvordan 
brukermedvirkning utøves.»

Torstein Vik om 

Hvordan bli møtt

https://studntnu.sharepoint.com/:w:/r/sites/TeamSite/5157/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={CB5D9E4E-B01B-466C-86C9-A83C6CC67A8B}&file=Youtubeformat egenproduksjon.docx&action=default&mobileredirect=true
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Integrere kunnskap

Samvalg

Brukermedvirkningstrappen

Fra flere kilder-

Forskning- erfarings og brukerkunnskap

Hva er viktig for deg?

https://youtu.be/GlJ1uxW_ky8
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/studier/lyst-pa-livet-mm/120617-brukermedvirkningstrappen.pdf
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Utfordringer

«Hva er kunnskapsbasert praksis i habilitering?»

«Habilitering kjennetegnes ved tverrfaglighet og komplekse 

problemstillinger»
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Utfordringer

«Prioritering av mål»
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Utfordringer

Oppsummert kunnskap om effekt

Kunnskap som gjelder mange

«Kunnskapshierarki»
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Utfordringer

Åge Wifstad om

Utfordringer

https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=42171&p_dimension_id=200912
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Helsebiblioteket

https://www.helsebiblioteket.no/
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Lære mer?

Kunnskapsbasert praksis

https://bibsys.instructure.com/courses/231
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Takk for oppmerksomheten


