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Hva rehabilitering innebefatter er ikke godt definert. Ansvaret er delt mellom ulike nivåer og avdelinger, 

og de involverte har ikke lik forståelse for problemer og løsninger. Samhandlingsreformen tar 

utgangspunkt i mangel av koordinerte tjenester og samarbeid innad og på tvers av ulike 

tjenesteområder. Studien har som formål å identifisere og evaluere det tverrfaglige samarbeidet, 

koordineringen og samhandlingen som foregår i det somatiske rehabiliteringsfeltet både i 

spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Dette skal gjennomføres ved å benytte validerte 

og reliable spørreskjema, samt fokusgruppeintervjuer og registerdata.  

Studien er en del av forskningssatsingen innen habilitering og rehabilitering på Vestlandet 2015-

2019, som innebefatter blant annet 3 PhD prosjekt innen somatisk rehabilitering. Prosjektet er 

utviklet av Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering, Helse Vest. Studien 

baseres på en kohort av pasienter som er henvist til et rehabiliteringsopphold ved spesialiserte 

rehabiliteringsinstitusjoner på Vestlandet. Kohortstudien blir utviklet av PhD stipendiat Vegard Pihl 

Moen. Nærmere egenskaper ved pasientene identifiseres i baselineundersøkelse. Helsepersonell 

vil bli rekruttert fra ulike kommuner i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Helsepersonellet 

må være tilknyttet eller praktisere innen rehabiliteringsfeltet. Her vil fastleger, fysioterapeuter, 

ergoterapeuter og hjemmesykepleiere bli inkludert. 

Kunnskap som omfatter rehabiliteringsfeltet generelt er blitt innhentet og systematisert i 

oppstartsfasen av prosjektet. Det ble utført et litteratursøk i Pubmed med søkeordene 

«multidisciplinary team», «interproffesional team» og «rehabilitation». I litteraturgjennomgangen 

ble artikler publisert fra januar 2005 til juni 2014 inkludert. Kunnskapen herfra blir benyttet som 

bakgrunn og kunnskapsgrunnlag for prosjektbeskrivelsen som er under utvikling.  

«Relational Coordination» er et valid og reliabelt spørreskjema som er utviklet av Jody Hoffer Gittell 

(Professor, Brandeis University, Heller School, Executive Director, Relational Coordination Research 

Collaborative, Chief Scientific Officer, Relational Coordination Analytics). Skjemaet og modellen tar for 

seg samhandlingsmønstre innad i et mikroteam (tverrfaglige team) enten i en avdeling, på tvers av 

avdelinger eller på tvers av tjenesteområder. Spørreskjemaet er blitt oversatt til Norsk, men mangler 

validering.  Arbeidet med å validere spørreskjemaet til Norske forhold er igangsatt. Det tas sikte på at 

gjennomføring av først artikkel, som vil inneholde nytten av en undersøkelse av samhandlingen i 

somatisk rehabiliteringsfelt, samt valideringen av «Relational Coordination». Det er opprettet et 

samarbeid med Eva Biringer (PhD, Seksjon for forsking på psykisk helse, Klinikk for psykisk helsevern, 

Helse Fonna HF). Arbeidet med Norsk oversettelse er utført av Sverre Størkson med Eva Biringer som 

prosjektleder. Eva og Sverre blir medforfattere for første artikkel. Det er også opprettet et samarbeid 

med Jody Hoffer Gittell som blir bidragsyter og tilbys medforfatterskap på første artikkel. Stipendiaten 



                            
 
                            
har deltatt og bidratt inn i et samarbeidsmøte i Oslo og seminar i Amsterdam vedrørende «Relational 

Coordination» i 2014 for å styrke kjennskap og bruk av spørreskjema og modell. 

Samhandling blir regnet som et viktig element i behandlingen og oppfølgingen av somatiske 

rehabiliteringspasienter. Annemarie A. Uijen har, gjennom sitt PhD prosjekt, utviklet et validert og 

reliabelt spørreskjema som omhandler samhandling sett fra pasientens ståsted, «Nijmegen Continuity 

Questionnaire (NCQ)». Sammen med «Relational Coordination» vil studien kunne avdekke områder 

innen samhandlingen som både fungerer bra og som ikke fungerer like bra. Studien vil kunne bidra til å 

avdekke elementer for økt kvalitet og effektivitet i tjenesten, samt bidra til utvikling av gode 

pasientforløp for den somatiske rehabiliteringspasienten på Vestlandet.  

Prosessene med en Norsk oversettelse er gjennomført etter gjeldende retningslinjer for oversettelse av 

spørreskjema. Til dette arbeidet har Førsteamanuensis Marjolein Iversen fra Høgskolen i Bergen vært 

bidragsyter i den kapasitet at hun har Nederlandsk som morsmål og har helsefaglig bakgrunn. 

Translatører fra Amesto er blitt benyttet for oversettelsearbeidet. Nijmegen spørreskjema om 

samhandling er inkludert i en større spørreskjemapakke til kohortstudien som blir pilotert desember 

2014. Validering av Nijmegen spørreskjema om samhandling starter så snart pilotprosjektet er fullført.  
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