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Fra forskning til praksis - Kraftsenter for rehabilitering



Agenda

Kraftsenter for rehabilitering i Bergen kommune

Kraftsenteret og «kunnskapsbasert praksis» 

Subjektiv observasjon og vennlig realitetsbestemmelse

Fra forskning til praksis – to arenaer med samme mål  

Take home message



Oppdrag 👉Utrede hvordan tverrfaglige ressurssentre kan innrettes for 
å være kraftsentre innen kommunal re/habiliteringsvirksomhet 



Kraftsenter for rehabiliteringPlassering



Kraftsenter for rehabilitering 
2022

LEDELSESFORANKRET HOT SPOTS 2022
1. Systematisering av opplæringsløp:  

Kompresjonsstrømper
2. Implementering av ParkinsonNet
3. Nettbasert undervisning om 

rehabiliteringstjenester i egen etat
4. Rett tjeneste til rett tid / optimal bruk 

av rehabiliteringsplasser

LEDELSESFORANKRET PROSJEKTER 2022

5. Det gode pasientløp
• Samhandlingsforum
• Målepunkt
• Kvalitetsprosjekt

6. Metodebok for rehabilitering
7. Kognitiv rehabilitering; 

innovasjonsmidler kompetanseløft 
kognitiv rehabilitering.
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Implementere kunnskapsbasert praksis

Implementere kompetanse

Implementere tiltak

Implementere «det gode pasientforløp»

Fagdager for kognitiv rehabilitering



Kraftsenter for 
rehabilitering skal 
systematisere 
Kvalitetsforbedring 
innen rehabilitering i 
Bergen kommune



Fokusområder 2022 

• Oppfølging av 4 forbedringspunkter (HotSpots) 

• Systematisering av Allmenningen og Bergen kommune sin nettside

• Pilotere samhandlingsforum for å sikre pasientflyt for brukere med 
sammensatte behov.

• Samhandling med Kunnskapskommunen og USHT

• Systematisere forskningshenvendelser 

• Evaluere Metodebok for rehabilitering

• Kompetanseløft kognitiv rehabilitering 

• Etablere felles Kvalitetsgruppe som består av fagutviklere fra hver enhet

• Delta i «Det gode pasientforløp»



Kunnskapsbasert praksis, innovasjon og forskning

Kraftsenter for rehabilitering skal være driver for kunnskapsbaserte 
rehabiliteringstjenester. Kraftsenteret vil tilrettelegge for tidlig innsats og 
rehabilitering som støtter brukers egeninnsats til å gjenvinne funksjoner og bli 
mest mulig selvhjulpen.

Etablering av Kraftsenter for rehabilitering skal først og fremst legge til rette 
for kunnskapsbasert praksis der fagutøverne våre har tilgang til å bruke ulike 
kunnskapskilder i praksis. 

Ved å bruke forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens 
kunnskap og behov bedrer vi kvaliteten på tjenestene våre. 

Dette betyr at Kraftsenter for rehabilitering må knytte til seg både 
forskningsfeltet, erfaringsfeltet og brukere for å kunne ivareta alle disse tre 
hensyn.



Mål og aktuell realitet

17 År



Forskningshenvendelser

Kunnskapsoppsummeringer

NORCE
UIB

Helse Bergen

HDS

VID



Kvalitetsforbedring 2.0



Kunnskapsbasert praksis i praksis

Refleksjon over egen 

praksis

Tilpasse til 

egen kontekst 

Bestille forskning, 

masteroppgaver og 

bacheloroppgaver

Kunnskapsoppsummeringer, 

anbefalinger og kunnskapshull 

Bare gi 

meg svaret 

– PICO har 

jeg ikke tid 

til 



Vi trenger dere og dere trenger os 

Helsebiblioteket.no

Sammen 

kan vi 

skape 

kunnskaps

baserte 

tjenester



Rett kompetanse til rett tid



Forske med hverandre og ikke om hverandre



Forskningshenvendelser

Kunnskapsoppsummeringer

Bestille forskning, 

masteroppgaver og 

bacheloroppgaver

Melde forskningsprosjekter, 

masteroppgaver og 

bacheloroppgaver



Takk for meg

Anja.bang@bergen.kommune.no 


