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Prosjektet inngår i «En epidemiologisk studie av rehabiliteringspasienter på Vestlandet med vekt på aktivitet og 

deltakelse – prosjektbeskrivelse for 3 PhD.prosjekter». Prosjektskisse er utarbeidet av Regionalt 

kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i samarbeid med Universitetet i Bergen.  

 

I dette prosjektet planlegges en kartlegging av pasienter som får tilbud om somatisk rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten i Helse Vest. Kartleggingen vil fokusere på aktivitet og sosial deltakelse samt 

helserelatert livskvalitet. Arbeidslivsdeltakelse vil også stå sentralt. Prosjektet innsamler data fra pasienter som 

har fått tilbud om rehabilitering gjennom Regional vurderingseining for rehabilitering i Helse Vest og pasienter 

som henvises direkte fra spesialisthelsetjenesten til privat/ideell rehabiliteringsinstitusjon i Helse Vest. Det vil 

benyttes internasjonale måleinstrumenter, og data vil kobles med sosiodemografiske og helsetjenesterelatert 

informasjon fra nasjonale registre.  

 

Alle rehabiliteringsinstitusjoner som har ytelsesavtale med Helse Vest RHF deltar som samarbeidspartnere og vil 

hjelpe til med inkludering av pasienter. Rehabiliteringsavdelingene i alle helseforetakene i Helse Vest, totalt 4 

stykk, inngår i en ressursgruppe til prosjektet. 

 

Prosjektet er godkjent av Regional etisk komite og stipendiaten er tatt opp ved forskerprogrammet ved UiB. 

Utprøving av spørreskjema piloteres i november og desember 2014 ved fire rehabiliteringsinstitusjoner. 

Datainnsamling til studien vil påbegynnes primo januar. Det er foreløpig ingen publikasjoner knyttet til prosjektet 

ettersom det ikke har blitt innsamlet noe data.  

 



                   
 

 
Utover kartleggingen av rehabiliteringspasientene, vil psykometriske egenskaper til et av spørreskjemaene inngå 

som en del av PhD-arbiedet, og i den forbindelse har det blitt opprettet samarbeid med NKRR ved forsker Mari 

Klokkerud. 

 

 


