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Kommune-Norge: variasjonsbredde

 Representativt utvalg og representativitet

 Men også: utforske viktige forskjeller

 Oversikt gjennom større undersøkelser gir nye 
muligheter!



Variasjonsbredde

 I vest: Fra Utsira til store bykommuner

 Kommunene representerer dermed en stor 
variasjonsbredde i erfaringer

 Både for de enkelte kommunale tilbud,

 for hvordan de virker sammen

 og virker sammen med tilbud i spesialisthelsetjenesten

 Vi kan sammenligne ulike løsninger og få ny kunnskap



Sykehjem som eksempel
 Sykehjem er ikke bare én ting, selv om det oftest omtales 

som det! 

 Det kunne vært interessant å undersøke variasjonen i 
ressurser og erfaring. Hva er et sykehjem, i forhold til ulike 
realiseringer?

 Norge synes å ha best sykehjemsdekning av alle OECD 
landene, vi har satset mye på dem, men hva er de?



Noen ideer relatert til sykehjem:
 ”Naturlige eksperiment”: 
 Våre institusjoner representerer en stor 

variasjonsbredde, dette kan vi lære noe av!

 Eksempler: jmf. Britt Slagsvold: størrelse. Andre: grad av 
hospitalisering



Kontinuitet i pleie- og omsorgsarbeid:

 Er turnover for mellomledere større enn for 
andre grupper?
 Disse er nøkkelpersoner i arbeidet!

 Er det i så fall noe vi kan gjøre? E.g. systematiske 
intervensjoner



Mål på kvalitet
 Brukerundersøkelser, ja vel. Men er det andre 

ting folk som arbeider i sektoren ser er viktige, og 
som vi kan gå sammen om å måle?
 Hva er viktigst for pasientene og samtidig ikke alt for 

vanskelig å måle?



Ernæringsdagen
 ”Nutrition Day”:

 et internasjonalt prosjekt for informasjon og forebygging av 
underernæring blant eldre. 

 I løpet av én dag kartlegges ernæringsinntaket til 
pasientene på sykehus og sykehjem ved hjelp av en enkel 
test. 

 Studenter er aktive i gjennomføringen.



Innspill
 Dette var en liten liste med innspill

 Det viktigste for oss nå er å få vite mer om hva dere 
tenker trengs av ny kunnskap!



Gruppearbeid
 Hvor ”skoen trykker” i de enkelte kommunene

 Styrker

 Utfordringer

 Muligheter

 Ønsker og forventning til samarbeid


