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HVA GJØR 
OMSORGSFORSKNINGS-

SENTERENE?
•Styrke praksisnær forskning og 
utvikling 

•Drive forskningsformidling overfor 
kommunene og utdanningssektoren

•Bidra til kompetanseheving i 
omsorgssektoren



HVA GJØR 
OMSORGSFORSKNINGS-

SENTERENE? (forts.)
•Gi forskningsfaglig bistand til 
utviklingssentrene for hjemmetjenester 
og sykehjem

•Styrke fag- og metodeutviklingen i 
helse- og sosialutdanningene 

•Inngå i et nasjonalt nettverk med 
andre forsknings- og kompetansesentra



OPPSUMMERT

•Forskning

•Kunnskapsforvaltning

•Kunnskapsformidling

…med kommunenes pleie- og 
omsorgstjenester som målgruppe



BEGREPET OMSORG

•Lov om helsetjenesten i kommunene

•Pleie- og omsorgstjenester

•Helse- og omsorgstjenester



BEGREPET OMSORG (forts.)

•En holdning

•En atferd

•Et arbeid



BEGREPET OMSORG

•En holdning

•Familien: Ektefeller, barn, eldre  

•Kulturelt: Den barmhjertige samaritan

•Politisk: Velferdsstaten 



BEGREPET OMSORG

•En atferd

•Omtenksomhet

•Hengivenhet



BEGREPET OMSORG

•Et arbeid

•”Omsorgsarbeid er aktiviteter som 
utføres til beste for mennesker som 
trenger hjelp på grunn av sviktende 
helse eller manglende evner” (Kari 
Wærness)



HOLDNING - ATFERD - ARBEID

Kan være koplet eller ikke, men vi har 
sterke normer om at disse 

dimensjonene skal henge sammen



OMSORGSARBEIDETS 
DIMENSJONER

•Kontakt (følelsesmessig støtte)

•Praktisk hjelp (IADL/hushold)

•Pleie (ADL/egenomsorg

•FORMELT

•UFORMELT



OMSORGSFORSKNING

Forskning om formelt og uformelt 
omsorgsarbeid overfor mennesker i 
alle aldre som trenger langvarig 
kontakt, praktisk hjelp, pleie på 
grunn av sykdom, funksjonshemning 
eller aldring



OMSORGSFORSKNING (forts.)

Omsorgforskning er mer enn 
tjenesteforskning; den omfatter også 
uformell, ubetalt omsorg innen 
familien, mellom venner, 
arbeidskolleger, naboer osv.



OMSORGSFORSKNING (forts.)

Formelt omsorgsarbeid betyr i Norge 
primært kommunale helse- og 
omsorgstjenester,  og omfatter både 
praktiske, organisatoriske og 
institusjonelle aspekter, inkludert 
samhandling med andre 
tjenestenivåer



OMSORGSFORSKNING (forts.)

•Fag

•Samfunnsfag, Helsefag

•Metoder

•Avhengig av problemstilling – et bredt 
spekter



FORSKNING I KOMMUNER

Omsorgsforskning er lokalt forankret

Kommunene får mange henvendelser

Det mangler et system for 
prioritering og fordeling av 
medvirkning



”REGIONALE OMSORGS-
FORSKNINGSKOMMUNER”

•”Representativt utvalg”

•Små – Middels – Større – Storbyer

•Regioner

•Et felles prosjekt mellom sentrene 
for omsorgsforskning



ET PARTNERSKAP

•Bistå med å gi tilgang til data og 
informanter

•Være prioritert ved formidling, råd, 
hospitering

•Assistanse ved datainnsamling (for 
eksempel intervjuer): Kommunene 
står fritt; skal kompenseres

•Involveres i resultater og formidling



”OFK-UTVALGET”

•Én representant fra hvert senter

•Styrer tilgangen til 
omsorgsforskningskommunene etter 
søknad



OMSORGSFORSNINGS-
KOMMUNENE OG OMSORGS-
FORSKNINGSSENTRENE

Gjensidig nytte bygget på en tro på at 
praksisnær kunnskap er viktig, nyttig, 
spennende og interessant


