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Michael’s “Visual Phenomena & Optical Illusions” 

http://www.michaelbach.de/index.html
http://www.michaelbach.de/ot/index.html
http://www.michaelbach.de/ot/index.html
http://www.michaelbach.de/ot/index.html


Utdanning for velferd 

Samspill i praksis 

• ”Endringer i samfunnet og reformer i velferdstjenestene 
gjør det nødvendig å videreutvikle de helse- og 
sosialfaglige utdanningene på alle nivåer. Befolkningens 
behov for tjenester og tjenestenes behov for kompetanse 
danner utgangspunktet for forslagene som fremmes i 
meldingen” 

 

• ”Mens mye av det faglige innholdet i utdanningene er 
godt, etterlyses det at studentene blir bedre forberedt på 
arbeidsmåter og kompetansekrav i møte med brukere med 
sammensatte behov som ofte innebærer at de trenger 
bistand fra flere tjenester og yrkesgrupper” 

    

    Faktablad Meld. St. 13 (2011-2012) 



Kompetansekrav 

– Kunnskapsrike og trygge 

beslutningstakere 

– Myndiggjorte og selvstendige ansatte 

– Evne til samhandling og samarbeid på 

tvers av nivåer og tjenester 

– Kontinuerlig fokus på kvalitet i 

tjenestene og brukermedvirkning 

Illustrasjon: Knut Ivar Karevold 



Kontinuerlig utvikling 

 

Refleksjon 

Kommunikasjon 

Relasjon 

HILS PÅ ARDI: Slik mener forskerteamet bak Ardi at hun kan ha sett ut da hun vandret rundt i skogkledde 

omgivelser i dagens Etiopia for 4,4 millioner år siden. Foto: Reuters 

MOT 



Lære sammen 

– Samhandling (ekstern) 

– Samarbeid (intern) 

– Veiledning 

 

– System- og organisasjonsforståelse 

– Flerkulturell forståelse 

– Tverrfaglige perspektiver 

– Livsløpsperspektiv 

www.gjesdal.kommune.no 



Kunnskapsbasert praksis 

      

     Kilde: Kunnskapssenteret 
 

 

 

 

     

 



Kunnskapsbasert praksis 

• Hvem produserer kunnskapen? 

– Forskningsbasert kunnskap 

– Erfaringsbasert kunnskap 

– Brukerkunnskap og 

brukermedvirkning 

• Praksisfeltet som 

kunnskapsprodusent 

• Hva styrer hvilken  

kunnskap som produseres? 



Planlegging Kortsiktig – tom. utskriving Langsiktig – mot resten av livet 

Helseproblemer Ett problem, evt. fokus på ett 
om gangen. 

Gjerne flere parallelt og hele 
spektret av diagnoser 

Behandling Diagnoseorientert og med 
avansert teknologi. Ofte med 
store endringer på kort tid 

ADL-orientert tilrettelegging, 
og pasienten deltar mye selv. 
Lite/langsom endring 

Pasient – helsepersonell 
forhold 

Sjelden og oftest bare i korte 
perioder. Mange involverte 
samtidig. Svak pasientrolle 

Kontinuerlig over mange år, 
personlig og omfattende. Sterk 
pasientrolle 

Beslutninger Tas gjerne i møter med flere og 
med adheranse først og fremst 
til faglige retningslinjer 

Tas ofte av helsepersonell 
alene eller av få, og ofte med 
vekt på pasientpreferanser 

Spesialisthelsetjenesten Kommunehelsetjenesten 

Samarbeid med andre I hovedsak med kommune-
helsetjenesten, sporadisk 
kontakt med pårørende 

Med mange, også utenfor 
helsetjenesten, og tett med 
evt. pårørende 

Kilde: Anders Grimsmo 



Tjenesteproduksjon 



Samhandlings

-sonen 

Spesialist-
helsetjenesten 

Kommunen 

Tjenesteproduksjon 

Forskning og 
undervisning 

Nå? 



 

Samhandlings

-sonen 

 

Spesialist-
helsetjenesten 

Kommunen 

Tjenesteproduksjon 

Forskning og 
undervisning 

Framtid? 



Utdanning i praksis? 

Verdens høyeste LEGO- tårn er nå 30,22 meter, og rundt en halv million klosser gikk med til å bygge tårnet. 

Foto: Kjetil Grude Flekkøy/NRK 


