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Helsetjenesteforskning – én definisjon 

 Helsetjenesteforskning er et flerfaglig 
vitenskapelig felt hvor man studerer hvordan 
sosiale faktorer, finansieringssystemer, 
organisatoriske strukturer og prosesser, 
helseteknologi og personellatferd påvirker tilgang 
til helse- og omsorgstjenester, kvaliteten og 
kostnadene ved helse- og omsorgstjenester, og 
endelig – helse og velvære 

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG), 2012 



 



Helsetjenesteforskning (Pubmed) 

• The integration of epidemiologic, sociological, 
economic, and other analytic sciences in the study of 
health services. Health services research is usually 
concerned with relationships between need, demand, 
supply, use, and outcome of health services. The aim of 
the research is evaluation, particularly in terms of 
structure, process, output, and outcome  

      (MeSH, Pubmed) 



Noen nøkkelbegreper 

• (Need – behov) 

• Demand – etterspørsel 

• Supply – tilbud 

• Use - forbruk 

• Structure – struktur 

• Process – prosess 

• Outcome – resultat 

 

Quality – kvalitet  

Epidemiologi 
/ folkehelse 



 

Kvalitet? 



Kvalitet: Struktur, prosess, resultat 

 Donabedian A. Explorations in quality assessment and monitoring. Ann Arbor, MI: Health 
Administration Press, 1980. 

Avedis Donabedian (1919-2000) 



Eksempel: Forhold som kan studeres 
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Eksempler på typer av resultatmål 

• Dødelighet 

• Sykelighet 

• Mål for helsestatus 

• Symptomer  

• Funksjonsnivå 

• Livskvalitet 

• Helserelatert livskvalitet 

• Pasienttilfredshet 

PROMs 

”Klassiske  
resultatmål” 
 



Helsetjenesteforskning vs klinisk forskning 

Endringer i individer 
eller populasjon 

Karakteristika ved 
organisasjonen 

Interaksjon mellom helsepersonell 
og pasient / intervensjoner 



Helsetjenesteforskning: ulike nivå 

• Makronivå (systemnivå) 

– Hvordan bør rehabiliteringstjenester finansieres? 

• Mesonivå (organisatorisk nivå) 

– Er rehabilitering i kommunehelsetjenesten likestilt 
med rehabilitering i sykehus? 

• Mikronivå (tjenestenivå) 

– Hvilket medikament eller treningsform bør brukes 
(nytte/kostnad – health technology assessment)? 

 Health Services Research: Helping tackle Europe’s health care challenges. Policy 
brief. Utrecht: NIVEL, 2011.  



Fem tematiske satsningsområder (2012) 

• Kvalitet og pasientsikkerhet 

• Pasientbehandling, forløp og samhandling 

• Behov og brukermedvirkning 

• Styring og ledelse av og i helsetjenesten 

• Fordeling, organisering og finansiering  
 

  Hvert punkt inkorporerer ulike nivå 

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG), 2012 



Prosjekt: Intensiv rehabilitering ved HS 

• Deltakere: Anu Piira, Marleen van Walsem, Geir 
Mikalsen, Kjell Haavik Nilsen, Synnøve F. Knutsen og 
Jan Frich 



Bakgrunn 

• En observasjonsstudie i Italia (2007) indikerte 
positive effekter av rehabilitering ved HS – men store 
utfordringer med gjennomføring (kun 1 av 3) 

• Er rehabilitering mulig å gjennomføre?   

• Pilotprosjekt, med ønske om en evaluering: 

– Å studere eventuelle endringer og effekter på 
livskvalitet, kognitive funksjoner, 
atferdsproblemer og motoriske funksjoner etter 
deltakelse i et intensivt rehabiliteringsprogram av 
ett års varighet  

 



Informasjon bakgrunn/helsestatus 

Kunnskap om objektive resultatmål 



Hvilke erfaringer har deltakere og 
tjenesteytere hatt? 

Hva er deltakernes perspektiv på utbytte? 



Kvalitativ evaluering (helsetjenesteforskning) 

• Kvalitativ studie av deltakere, nærpersoner og 
tjenesteyteres erfaringer : 

– Å fremskaffe kunnskap om hvilket utbytte 
deltakerne har av å delta i et intensivt 
rehabiliteringstilbud, samt studere erfaringer og 
synspunkter om rehabiliteringstilbudet fra 
involverte tjenesteytere 

 



• Hvilket utbytte opplevde den enkelte deltaker? 

• Hvilke erfaringer og synspunkter har deltakerne og 
tjenesteytere med tilbudet, og hvordan kan tilbudet 
gjøres bedre? 

• Hvilke erfaringer, utfordringer, justeringer og 
lærdommer er gjort underveis?  

 

Individuelle intervju/fokusgrupper med deltakere 
og tjenesteytere tidlig og mot slutten av prosjektet 



Vurderinger – HS-prosjektet 

• Et intensivt rehabiliteringsprogram er gjennomførbart 
og kan bedre/vedlikeholde motorisk funksjon og 
livskvalitet hos personer i tidlig- til midtfase av HS 

• Nødvendig å drøfte gjennomføringen av målsamtalene: 
relevant også for andre grupper med kognitiv svikt? 

• Behov for en randomisert kontrollert studie av kliniske 
effekter ved HS-rehabilitering (klinisk forskning) 

• Kan rehabilitering utsette behovet for andre pleie- og 
omsorgstjenester? (helsetjenesteforskning) 

• Kostnad-nytte av tiltaket? (helsetjenesteforskning) 

 



Kvalitet i helsetjenesteforskning 

• Flerfaglighet er som regel nødvendig 

• ”Mixed methods approach” – ulike metoder kan belyse 
ulike aspekter og supplere hverandre 

• Utfordring med ulike begreper om kvalitet i ulike 
fag/metoder – dialog, respekt og ydmykhet! 

• Ulike typer spørsmål er relevante på ulike nivå 

• Tjenesteyteren må godta selv å bli studieobjekt 

• Roller, troverdighet og uavhengighet? 

 


