Velkommen til
Nasjonalt fagråd for arbeid og helse
Tredje møte
23. og 24. november 2017

Nasjonalt fagråd arbeid og helse
30.01.2018
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17/15

11:00

Åpning
Referat – godkjenning – oppfølging.

Gro Jamtvedt (Leder for rådet)

Nettsted med sakspapirer

1130

Lunsj

12:15

Forskningsrådet
• Utfordring med reell tverrfaglig
tilnærming i forskning?
• Utfordring med å få til gode RTC
studier?
• Hvordan etablere gode tverrfaglige
møteplasser?
Pause

Spesialrådgiver Vidar Sørhus,
Avdeling for helse og seniorrådgiver
Yngvill Rådmannsøy Tømmerberg,
Avdeling for velferd og utdanning,

HELSEVEL

14:30

Implementeringsforskning og
eksempel på et naturlig eksperiment
av IPS i Bodø

16:20

Pause

Seksjonsleder, professor
Atle Fretheim Avdeling: Global
helse, FHI
Rådsmedlem Beate Brinchmann,
Nordlandssykehuset

14:15
17/16

Begge fra Norges forskningsråd,
Divisjon for samfunn og helse.

Forskningsrådets nye forskningsinnsats
for temaområdene arbeid, helse,
inkludering, migrasjon, oppvekst og
velferd

Nasjonalt fagråd arbeid og helse
30.01.2018
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Lunsj
11:30-12:15,
Vi har bestilt til rådsmedlemmer, innledere, og sekretariat.
Vær tilbake til oppstart kl 12:15

Nasjonalt fagråd arbeid og helse
30.01.2018
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17/17

16:30

Hva vil det si å være oppnevnt i
rådet og hvordan jobber vi?

17:30

Avslutning dag 1

18:45

Avgang til middag for rådet

Gro Jamtvedt

Smalhans på St.Hanshaugen

Nasjonalt fagråd arbeid og helse
30.01.2018
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17/10
(forts)

08:30

Drøfte og utarbeide rådets konkrete
innspill til kunnskapsoppsummeringer

Thorgeir Hernes

17/18

09:00

Årlig felles konferanse for arbeid og
helse feltet

Thorgeir Hernes

17/14
(forts)

09:30

Fremtidige saker – prosess for å
identifisere nye saker

Gro Jamtvedt

09:50

Pause

Nasjonalt fagråd arbeid og helse
30.01.2018
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17/20

10:00

Bruker-medvirkning
Hvordan skal vi gjøre det?

09:50

Pause

17/19

11:15

17/11
(forts.)

11:50

Ved utvidelse til 12 medlemmer i
rådet - hva slags kompetanse
trenger rådet - kort innspillsrunde
REK – arbeids-inkludering som
utkomme – Brev til HOD og NEM

12:30

Oppsummering av møtet. Kalenderkoordinering for 2018

13:00

Lunsj

John Normann Melheim,
leder og Hedda Bie,
sekretær, for Brukerrådet,
HDIR,
Elin Stoermann-Næss, leder,
og Kristin Skåre sekretær
Sentralt brukerutvalg,
AVDIR.
Håkon Lund

Håkon Lund
Gro Jamtvedt

Nasjonalt fagråd arbeid og helse
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6

Gode og effektive helse-, omsorgs- og
velferdstjenester (HELSEVEL)
Vidar Sørhus, 23. november 2017

Gode og effektive helse-, omsorgs- og
velferdstjenester (HELSEVEL)

Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL)

Hovedmål

 Programmet skal bidra til at forskning og
innovasjon gir økt kvalitet, kompetanse og
effektivitet i helse-, omsorgs- og
velferdstjenestene.

Delmål
Programmet skal:
 Styrke kunnskapsgrunnlaget innen de tematisk prioriterte
områdene, og løfte kvaliteten innen forskningssvake områder

 Styrke praksisnær forskning i miljøer med ansvar for utdanning
av fagpersoner til tjenestene, særlig innen utdanninger med kort
forskningstradisjon
 Styrke den internasjonale orienteringen i tjenesteforskningen og
bidra til økt retur fra EU på relevante områder
 Utvikle forsknings- og innovasjonsmiljøer og nettverk på tvers
av fag og institusjoner
 Bidra til økt samarbeid mellom forskere, tjenesteutøvere og
brukere på alle nivåer
 Bidra til økt innovasjon, gjennom spredning og implementering
av forskningsresultater i tjenestene og utdanningene

Tjenesteforskning
Tjenesteforskning er et flerfaglig vitenskapelig felt
hvor man studerer hvordan sosiale faktorer,
finansieringssystemer, organisatoriske strukturer og
prosesser, teknologi og personellatferd påvirker
tilgang til tjenester, kvaliteten og kostnadene ved
tjenestene, og til syvende og sist helse, velferd og
livskvalitet for borgerne.

Tjenesteinnovasjon
Innovasjoner er nye eller vesentlig forbedrede varer,
tjenester, prosesser, organisasjons- og
styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å
oppnå verdiskaping og/eller samfunnsnytte.
Programmet skal bidra til forskningsbasert og
forskningsstøttet innovasjon innenfor og på tvers av
tjenestene, og inkluderer flere former for innovasjon
i offentlig sektor, herunder prosessinnovasjon,
produkt- og tjenesteinnovasjon, innovasjon i
styresett og konseptuell innovasjon.

Et helhetlig tjenestetilbud og integrerte
pasient- og brukerforløp
Helse- og
omsorgstjenester

Helhetlig tjenestetilbud
og integrerte pasientog brukerforløp
Barne- og
familievern

Arbeids- og
velferdstjenester

Tverrgående tema og forskningsområder
Tjenesteinnovasjon og
implementering

Teknologi og
digitalisering

Vertikalt og
horisontalt
samspill

Styring, ledelse
og organisering

Økonomi og
ressursfordeling

Gode og
effektive
tjenester

Etiske, legale og
samfunnsmessige
aspekter (ELSA)

Egne utlysninger så langt
Karakteroversikt
Antall
søknader

Antall
bevilgede

Søkt beløp
(mill. kr.)

Utlysning

Frist

Forskerprosjekter på tre prioriterte områder
Praksisrettet FoU for arbeids- og
velferdstjenestene
Praksisrettet FoU for helse-, omsorgs- og
velferdstjenestene
Forprosjekter for innovasjonsprosjekter i
offentlig sektor

14.10.2015

96

12

1 498,0

14.10.2015

8

2

14.10.2015

24

17.02.2016

Forskerprosjekter

Bevilget
beløp
(mill. kr.)

7

6

5

187,5

0

1

71,3

19,4

0

2

183,5

19,9

66

20

17,6

6

25.05.2016

66

7

905,2

Støtte til kjernemiljø og klynge

12.10.2016

17

3

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

12.10.2016

58

Forskerprosjekt

26.04.2017

Praksisrettet FoU for helse- og
velferdstjenestene
(Fellesutlysning med PROFESJON)

2

1

13 39 32

9

0

0

0

7

0

1

0

0

0

3

15

2

1

0

98,4

0

4

16 30

8

2

0

263,2

54,5

0

2

7

4

3

1

0

6

468,1

54,3

0

5

17

6

26

0

0

72

6

990

83,0

0

7

20 32 11

0

0

26.04.2017

23

5

244,2

0

2

10

0

0

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

11.10.2017

35

55,0
Utlyst 55
251,8 millioner

Forprosjekt

11.10.2017

23

10

6,9

3

4

9

3

2

Arbeid og helse i porteføljen

Utlysning

Frist

Antall
søknader

Antall
bevilgede

Antall bevilgede
arbeid og helse

Forskerprosjekter på tre prioriterte områder

14.10.2015

96

12

2

Praksisrettet FoU for arbeids- og velferdstjenestene

14.10.2015

8

2

2

Praksisrettet FoU for helse-, omsorgs- og velferdstjenestene

14.10.2015

24

2

0

Forprosjekter for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

17.02.2016

66

20

3

Forskerprosjekter

25.05.2016

66

7

0

Støtte til kjernemiljø og klynge

12.10.2016

17

3

1

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

12.10.2016

58

6

2

Forskerprosjekt

26.04.2017

72

6

3

Praksisrettet FoU for helse- og velferdstjenestene
(Fellesutlysning med PROFESJON)

26.04.2017

23

5

2

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

11.10.2017

35

Forprosjekt

11.10.2017

23

10

1

Nye utlysninger
 Frist 25.04.2018
 Forskerprosjekter

 Frist 10.10.2018
 Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

 Frist april 2019
 Forskerprosjekt
 PraksisVEL

HELSEVEL info

 Programnettside:
 www.forskningsradet.no/helsevel

 HELSEVEL team:

Vidar Sørhus

Siv Øverås

Yngvill R.
Tømmerberg

Anila
Nauni

Anders B.
Hovind

Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester
(HELSEVEL)

Programmet skal bidra til at forskning og innovasjon gir økt
kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-, omsorgs- og
velferdstjenestene.
Tjenesteinnovasjon og
implementering

Helse- og
omsorgstjenester

Helhetlig tjenestetilbud
og integrerte pasient- og
brukerforløp

Barne- og
familievern

Arbeids- og
velferdstjenester

Teknologi og
digitalisering

Vertikalt og
horisontalt
samspill

Styring,
ledelse og
organisering

Økonomi og
ressursfordeling

Tjenesteutvikling

Etiske, legale og
samfunnsmessig
e aspekter (ELSA)

Ny satsing på velferdsområdet
Yngvill Rådmannsøy Tømmerberg, 23. november 2017

Forslag til ny forskningsinnsats
 Tar utgangpunkt i sentrale samfunnsutfordringer
på arbeids- og velferdsområdet hvor det er behov
for forskning og innovasjon.
 Slå sammen programmene Velferd, arbeidsliv og
migrasjon, Sykefravær, arbeid og helse og Evaluering
av pensjonsreformen

Prosess
 Arbeidsgruppe med finansierende departement
 72 innspill fra forskningsmiljøer og brukere av forskning
 Forslag til ny innsats er basert på NOU, St.meldinger,
evaluering av forskningsprogrammene VAM og
Sykefravær, innspill fra forskningsmiljø/brukere mm.
 Forslag til ny innsats sendt finansierende og potensielt
finansierende departement
 Dialog med departementene

Innretning av en ny innsats









Kunnskapsgrunnlag
Nye perspektiver
Kunnskap om virkninger av tiltak
Forskning som bidrar til innovasjon
Bruk av virkemidler for å bygge kapasitet og kompetanse
Internasjonalisering og komparasjoner
Data og metoder
Brukermedvirkning og forskningens relevans og nytte

VAM evalueringen
 Fem temaområder som er spesielt aktuelle for
forskningsinnsatsen fremover:






Velferdssamfunn og globalisering
Demografiske utfordringer
Nye migrasjonsmønstre
Betydningen av helse for velferd, arbeidsliv og migrasjon
Big data og registerforskning

Evaluering av sykefravær, arbeid og helse ”Sykefravær, frafall og utstøting” er særdeles godt og bredt
dekket, og projekterne holder gjennomgående høy
forskningsmessig kvalitet og stor samfundsmessig relevans.
 ”Arbeidsmiljø og arbeidshelse” er mindre godt dekket og mer
spredning i kvalitet og relevans.


 Konkrete forslag fremover
•

Effekter av interventioner på arbeidsplassen og/eller hos behandlere (hva virker?)

•

Eldre i arbeidslivet

•

Utsatte grupper i arbeidslivet, herunder unge og minoriteter

•

Det globaliserende arbeidsmarked

•

Nye teknologier – digitale, kjemiske, fysiske og mikrobiologiske

Hvordan få til god og relevant forskning på
arbeid- og helsefeltet?
 Hvordan kan vi få til mer reelt tverrfaglig
forskningssamarbeid?
 Effektevalueringer – hva virker?
 Hva slags studier trenger vi, og hva kreves av disse?
 Har resultatene fra forskningen tilstrekkelig
overføringsverdi?

 Samhandling på tvers av helse- og
velferdstjenester
 Hvordan kan vi få til mer forskning om samhandling
mellom tjenestene?
 Hvordan kan vi få til mer samarbeid mellom tjenestene
om forskning?

23.11.2017

Implementeringsforskning
Fagråd arbeid og helse
23. november 2017
Atle Fretheim, forskningsleder

Implementere
• “Iverksette” … “innføre” … (Bokmålsordboka)

2

1

23.11.2017

Implementere
• “Iverksette” … “innføre” … (Bokmålsordboka)
• I vår sammenheng: å få til ønskede endringer i
praksis
– F.eks. at visse klientgrupper bør få tilbud om et
spesifikt tiltak (som er vist å være nyttig)

3

Implementering

Gode,
(effektive)
tiltak
Klienter med
problemer

Klienter med mindre
problemer

2

23.11.2017

Implementere
• “Iverksette” … “innføre” … (Bokmålsordboka)
• I vår sammenheng: å få til ønskede endringer i
praksis
– F.eks. at visse klientgrupper bør få tilbud om et
spesifikt tiltak som er vist å være nyttig

• Men i praksis skjer ikke dette alltid av seg selv
– Klassisk eksempel er leger og forskrivning av visse
typer legemidler
5

Hva er implementeringsforskning?

Gode,
(effektive)
tiltak
Klienter med
problemer

Klienter med mindre
problemer

3

23.11.2017

Hva er

Implementerings‐
forsking:
implementeringsforskning?
Bruk av vitenskapelige
metoder for å utvikle og
evaluere strategier for
iverksetting av gode,
effektive tiltak
Gode,
(effektive)
tiltak
Klienter med mindre
problemer

Klienter med
problemer

Tiltak for effektiv implementering
Implementeringstiltak

Gode,
(effektive)
tiltak
Klienter med
problemer

Klienter med mindre
problemer

4
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Tiltak for effektiv implementering
Implementeringstiltak
STOPP!
Dårlige,
(ineffektive)
tiltak
Klienter med
problemer

Klienter med
problemer

En rekke forskningsspørsmål
• Hva er det som bidrar til at endringen ikke
skjer (barrierer)?
• Hva kan gjøres for å overstige barrierene, for å
oppnå ønsket endring?
• For en gitt implementeringsstrategi: fører den
til faktiske endringer?

10
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«Ønskete endringer»
• Som regel basert på faglige vurderinger –
fortrinnsvis forskningsbasert. Og/eller
politiske beslutninger
• I helsetjenesten utvikles ofte kliniske
retningslinjer, som definerer ønsket praksis
• Ønsket praksis kan også beskrives i veiledere,
direktiver, forskrifter etc.
– Retningslinjer, direktiver etc. kan anses å være
implementeringstiltak per se

6
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Hva virker?
• Passiv utsending av retningslinjer har vist seg å
ha beskjeden effekt mtp. påviselig
praksisendring
• En rekke mer «aktive»
implementeringsstrategier har vært prøvet ut
– i et stort antall eksperimentelle studier

7
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• Eksempler på reviews

• Eksempler på reviews

8

23.11.2017

• Eksempler på reviews

Rapporten

9
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Tiltak med best dokumentert effekt
Endring i
etterlevelse*

•
•
•
•
•

Praksisbesøk
Påminnelser
Beslutningsstøtte
Lokale opinionsledere
Skreddersydde tiltak

Tillit til
resultatet

(5‐21 %) +++
(11 %) +++
(11 %) ++++
(12 %) +++
(10 %) +++

* Forskjell i prosentpoeng («absolutt forskjell»)
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Forslag: Utvikling av en
implementeringsstrategi
1. Utforsking av sannsynlige barrierer
– Fokusgrupper, intervjuer, spørreskjemaundersøkelser
etc.
– ”Brain‐storming”
– Tidligere ”barrierestudier”

2. Design av tiltakspakke basert på identifiserte
barrierer (”skreddersøm”)
– Logisk tilnærming
– Trekke på eksisterende kunnskap om effekt av
forskjellige tiltak

3. Effektevaluering av tiltakspakke
21

Kort sagt
• Aktiv implementering er ofte nødvendig for å få
til endringer i praksis (f.eks. i helse‐ og
sosialtjenesten)
• Det er vanskelig å forutsi effekten av en
implementeringsstrategi
• Robust effektevaluering av implementeringstiltak
er mulig å gjennomføre
• Flere og bedre evalueringer må til for at vi skal
kunne lære mer om hva som virker mtp.
implementering
January 30, 2018

22
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Hva er potensielle barrierer for vellykket
implementering?
• Utforske
interessegruppen
es synspunkter?
– Intervjustudier
– Fokusgrupper
– Spørreskjema‐
undersøkelser
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24.11.2017

Systematisk brukermedvirkning i Helsedirektoratet ‐
hvordan sikre brukerstemmer i arbeidet

2

1

24.11.2017

Involvere brukerne og gi dem innflytelse
God kvalitet forutsetter at brukerens og pasientens erfaringer
og synspunkter påvirker tjenestene.
….. Og bedre skal det bli. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten

|

|

3

«Vellykket brukermedvirkning krever åpenhet,
nysgjerrighet og mot til å la seg forstyrre»
Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS)
– Danmark

4
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Brukermedvirkning i Helsedirektoratet

Tre hovedleveranser i arbeidet med brukermedvirkning

Brukerråd

Mål og
tiltak

Verktøy‐
kasse

6
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Mål og tiltak for å sikre brukerstemmer
Helsedirektoratet skal oppnå god dialog og medvirkning
Delmål 1
• Helsedirektoratet
har systematisk
brukermedvirkning
i organisasjonen

Delmål 2
• Brukerne møter
som likeverdige
medlemmer i
prosesser

Delmål 3
• Helsedirektoratet
bidrar til
brukermedvirkning
i tjenestene

5 PRINSIPPER FOR BRUKERMEDVIRKNING
1. Involver brukerne tidlig
Tidlig involvering sikrer reell medvirkning. Det bidrar også til eierskap, og er viktig for implementeringen.
Brukerrepresentanter bør alltid være mer enn én person.
2. Gi en presis oppdragsbeskrivelse
Tydelige rammer gjør rekrutteringsjobben lettere.
3. Avklar roller og forventninger
Dialog om brukerens mandat, forventninger til prosess og resultat, gir gode forutsetninger for samarbeid.
4. Lytt, led og skap ting sammen
God prosessledelse er viktig, skap gode rammer for dialog og samarbeid.
5. Følg opp og gi tilbakemelding
Evaluer og presenter resultatet for alle som har bidratt i arbeidet.

4
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Verktøykasse for brukermedvirkning
Steg 1: Planlegge

et praktisk redskap for å sikre god brukermedvirkning

I prosjektmodellen: konsept/planlegge

Hva skal vi gjøre og hvem blir
berørt? Hvordan rekrutterer vi
relevante brukere?
 Gjør en innledende analyse av
oppdraget
 Vurder metode for brukermedvirkning
 Inviter organisasjonen(e) tidlig i
prosessen for å planlegge arbeidet
videre sammen
 Gjør deg kjent med landskapet av
organisasjoner for å vite hvem de
representerer

Steg 2: Gjennomføre
I prosjektmodellen: gjennomføre

Hvordan sikre god
gjennomføring?
 Avklar roller og forventninger
 Diskuter samarbeidsform
 Sørg for å sikre kontinuitet i
arbeidet
 Ha en åpen refleksjon rundt
prosessen underveis

 Rekrutter via paraplyorganisasjoner
 Gi romslige tidsfrister for å finne
representanter

 Vurder å ta kontakt med leder av
organisasjonen hvis det oppstår
uenigheter/konflikter

 Husk at brukeren kommer fra andre
miljøer, sørg for god informasjon.

 Synliggjør brukerkunnskapen

Steg 3: Avslutte
I prosjektmodellen: avslutte/realisere

Hva kan vi lære av prosessen?
 Sørg for evaluering!
 Gi tilbakemelding til brukerne
 Sørg for at brukerne har fått
honorar og dekket utgifter
 Bidra til kunnskaps‐ og
erfaringsutveksling

VERKTØY, INFORMASJON OG EKSEMPLER

Ulike grader av brukermedvirkning
Brukerstyring
Medbestemmelse
Partnerskap
Konsultasjon
Informasjon
Udness, Bakke og Nordheim 2017
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Brukerstemmer kan innhentes på ulike måter
1. Innhenting av kunnskap om brukerperspektiver
• Kvantitative og kvalitative undersøkelser.
2. Medvirkning fra brukerrepresentanter
• Representasjon med utgangspunkt i brede brukerperspektiv
• Representasjon med utgangspunkt i egne erfaringer
Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS)
– Danmark

11

Helsedirektoratets brukerråd

6

