Prosjekt:
Pilotstudium i Kunnskapsbasert praksis(KBP) til utvalgte kommuner i NordTrøndelag
Studium i Kunnskapsbasert praksis(KBP) er utviklet i samarbeid mellom Høgskolen i NordTrøndelag (HINT)/Senter for omsorgstjenesteforskning Midt-Norge (SOF), Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag og Kommunenes interesseorganisasjon (KS)
Fylkesmannen ser dette som et ledd i oppbyggingen av kompetanse i kommunene knyttet til
kvalitet og tjenesteutvikling. I tillegg er studiet med på å gjøre kommunene mer bevisste på
rollen som medvirker til og tilrettelegger for forskning, en oppgave som kom i ny helse- og
omsorgstjenestelov. Det har vært tett dialog med KS lokalt ved planleggingen av studiet.
Det første kurset som gjennomføres vil være et pilotprosjekt. Her har Fylkesmannen i NordTrøndelag i samarbeid med Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge foretatt en utvelgelse
av representative kommuner og har kommet fram til omforente utvalgskriterier. I piloten
velger man ikke å knytte seg til andre FoU miljøer. Dette kan bli aktuelt ved senere
gjennomføring av tilsvarende studium og når piloten er evaluert.

Bakgrunn:
Stadig ny kunnskap og stor mengde av informasjon stiller nye krav til at ansatte skal holde
seg faglig oppdatert. Et mål for all fagutøvelse er at denne skal være bygd på beste
tilgjengelige kunnskap – såkalt kunnskapsbasert praksis.
Kunnskapsbasert praksis innebærer å bruke forskningsbasert kunnskap sammen med
erfaringskunnskap og brukerkunnskap. Det kan ofte være vanskelig å vite hvordan denne
kunnskapen skal innhentes, vurderes og omsettes i praksis.
Status blant kommunene i Nord-Trøndelag er at det generelt er liten tradisjon for
kunnskapsbasert tilnærming på faglige utfordringer i praksisfeltet. Det er få som kjenner til
hvordan kunnskap innhentes, vurderes og omsettes i praksis.
Gjennom sine erfaringer i samarbeidet med kommunene erfarer SOF (Senter for
omsorgsforskning, Midt-Norge) at behovet for denne type studium er viktig å tilby
kommunene.

Mål:
Mål for studiet er å introdusere deltagerne til kunnskapsbasert praksis og til å bli forbrukere
av forskning som bidrag til å sikre kvaliteten på arbeidsplassen

Metode:
Studiet starter med en nettbasert samling i desember 2013 med introduksjon til
kunnskapsbasert praksis og til kommunikasjon via elektronisk nettverk.
Det vil bli avholdt 2 fellessamlinger.
Mellom samlingene i campus samarbeider studentene i grupper( 3-4 deltagere) med
studieoppgaver og arbeidskrav. Skriftlig studieveiledning tilbys som studiestøtte.
Studiet benytter e-læringsverktøyet Fronter og kommunikasjonsverktøyet Lync. Veiledning
skjer via e-læringsverktøyene
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