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Prosjektplan for kartleggingsoversikt over 
omsorgstjenesteforskningen i Norge 

 

 

 

Kort tittel: Omsorgstjenesteforskning 

 

Kort ingress  

Folkehelseinstituttet skal kartlegge omsorgstjenesteforskningen i Norge, dvs hva det forskes på, 

hvor det er kunnskapshull, samt kvaliteten på forskningen. 

 

Kort beskrivelse/sammendrag 

Folkehelseinstituttet skal lage et kunnskapsnotat om omsorgstjenesteforskningen i Norge de 

siste sju årene (2012-2019), med støtte fra Norges forskningsråd. Vi skal kartlegge hva det 

forskes på, sentrale forskningsresultater og konsekvenser for tjenestene. Videre vil vi undersøke 

om det er avdekket viktige kunnskapshull, hva som er likt og ulikt og hvor våre spesielle styrker 

og utfordringer ligger sett i en nordisk/internasjonal kontekst. 

 

English:  

Title: Systematic mapping review for care services research in Norway 

Short title: Care services research 

 

Short preamble: The Norwegian Institute of Public Health will map Norwegian care services 

research, i. e. topics of the research, where knowledge gaps exist. 

 

 

Plan utarbeidet: 15.5.2019 

Prosjektkategori og oppdragsgiver 

Produkt (programområde):  Systematisk kartleggingsoversikt 

Tematisk område:  Omsorgstjenesteforskning 

Oppdragsgiver:  

(med navn på kontaktperson for 

eksterne prosjekter):  

Norges forskningsråd v/Siv Øverås 

Prosjektledelse og medarbeidere 

Prosjektleder:  Signe Flottorp 

Prosjektansvarlig 

(gruppeleder):  

Hege Kornør 

Interne medarbeidere:  Geir Smedslund, Helene Sandberg, Ingrid Harboe 
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Oppdraget 

Forskningsrådet utlyste midler til tre ulike kunnskapsnotater som beskriver kunnskapsstatus 

og kunnskapsbehov på sentrale områder for helse- og velferdstjenesteforskningen i Norge, 

herunder omsorgstjenesteforskning, med søknadsfrist 10.10.2018.   

 

Viktige føringer fra Forskningsrådet var, sitert fra utlysningen: «Notatene skal gi en oversikt 

over forskningen på området, identifisere de viktigste resultatene, utfordringer og 

kunnskapsbehov. Formålet med kunnskapsnotatene er å få en god oversikt og formidle status 

for forskningen på feltet. Målgruppene vil være forvaltningen, ansatte i tjenestene, brukere, 

organisasjoner, studenter og offentligheten generelt. Kunnskapsoversikten skal settes sammen 

og formidles på en måte som gjør den lett tilgjengelig for interessenter i bred forstand.»  

 

Forskningsrådet innvilget Folkehelseinstituttets søknad om kunnskapsnotat om 

omsorgstjenesteforskning, og vi inngikk kontrakt 14.2.2019. 

 

Mål 

Folkehelseinstituttet vil i dette prosjektet kartlegge hva som fins av omsorgstjenesteforskning 

Norge i perioden 2012-2019. Kartleggingen skal gi forskjellige målgrupper en god oversikt over 

hva omsorgstjenesteforskningen handler om, hvor forskningen foregår, hva forskningen viser 

og hva vi mangler forskning om.   

 

Bakgrunn 

Omsorg, omsorgsforskning og omsorgstjenesteforskning omtales i flere sentrale dokumenter 

som gir viktig bakgrunnsinformasjon for kunnskapsnotatet (1-8). Forsknings- og 

innovasjonsstrategien «HelseOmsorg21» skal legge til rette for en målrettet, helhetlig og 

koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon innenfor helse og omsorg (7). 

En hovedprioritering i denne strategien er et kunnskapsløft for kommunene med solid 

finansiering (7).  

 

Omsorgstjenesteforskning er beslektet med, men ikke det samme som omsorgsforskning. I 

programplanen for HELSEVEL defineres tjenesteforskning slik: «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.» (3).   

 

Forskningsrådet har finansiert omsorgstjenesteforskning gjennom programplanene Program 

for helse- og omsorgstjenester (HELSEOMSORG; 2006-2010 og 2011-2015) og HELSEVEL 

(2015-2019). 

 

Senter for omsorgsforskning ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet på bakgrunn av 

St.meld nr. 25 (2005–2006) (9). Det ble først opprettet som et prøveprosjekt i 2005. Fra 2006 

var Senteret fast ved Høgskolen i Gjøvik (fra 2017 NTNU i Gjøvik).  
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Metoder og arbeidsform  

Vi har utføre arbeidet som en systematisk kartleggingsoversikt og følge prinsippene i vår 

metodehåndbok «Slik oppsummerer vi forskning» (2).  Utkast til denne prosjektplanen og 

rammeverket ble drøftet med referansegruppen i møte 4. april 2019.   

 

Vi vurderer artikler for inklusjon / eksklusjon etter på forhånd definerte kriterier. Vi vil ikke 

innhente artiklene i fulltekst, fordi dette ikke er mulig innen rammen av prosjektet.  

 

Inklusjonskriterier:  

Populasjon  Alle som mottar, leverer, organiserer eller finansierer 

kommunale omsorgstjenester 
Tema/tiltak (intervensjon)  Alle relevante temaer innen omsorgstjenesteforskningen, 

herunder uformelle og ubetalte omsorgstjenester 
Utfall   Alle relevante utfall  
Setting  Norske kommuner, samt studier som undersøker 

samhandling mellom ulike tjenestenivåer og studier som 

sammenlikner omsorgstjenester i ulike land   
Studiedesign  Ingen begrensninger. Protokoller og prosjektplaner. 

Vi inkluderer også systematiske oversikter om 

omsorgstjenesteforskning med norske forfattere, uavhengig 

av hvor primærstudiene er utført.   

  

Eksklusjonskriterier:   

Vi ekskluderer omsorgstjenester utført i spesialisthelsetjenesten, i barne- og familievernet samt 

i arbeids- og velferdstjenestene. Vi ekskluderer primærstudier som ikke er utført i Norge, selv 

om norske forfattere har bidratt. Vi ekskluderer artikler av forfattere som har hovedstilling 

utenfor Norge, selv om en eller flere har bistilling i Norge.   

 

Vi ekskluderer konferansesammendrag. Når vi ekskluderer konferansesammendrag som ellers 

tilfredsstiller inklusjonskriteriene, sjekker vi om vi har identifisert tilsvarende publikasjoner. 

Dersom vi mangler slike, gjør vi enkle søk for å fange opp eventuelle tilsvarende publikasjoner.  

 

Systematisk litteratursøk 

Vi vil søke systematisk etter norsk omsorgstjenesteforskning i følgende databaser (alfabetisk):  

 

 CINAHL  

 Cochrane Library: Cochrane Reviews; Cochrane Protocols; Cochrane Central Register of 

Controlled Trials (CENTRAL)  

 Embase (Ovid)   

 Ovid MEDLINE   

 PsycInfo (Ovid) 

 SveMed+  
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I tillegg vil vi søke etter norsk omsorgstjenesteforskning (f.eks. systematiske oversikter, 

primærstudier, doktorgradsavhandlinger, masteroppgaver) i følgende kilder (alfabetisk):   

 

 BORA (Bergen Open Research Archive)   

 Cristin (Current research information system in Norway)  

 NORART (Norske og nordiske tidsskriftartikler)   

 Omsorgsbiblioteket  

 ORIA (portal til materialet fra de fleste norske fag- og forskningsbibliotek)  

 Senter for omsorgsforskning  

 Tidsskrift for omsorgsforskning   

 Velferdsforskningsinstituttet NOVA  

 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester   

 

Vi vil også innhente referanser fra fagekspertene i prosjektgruppen, og legge til referanser som 

vi identifiserte i prosessen.   

 

Forskningsbibliotekar Ingrid Harboe vil planlegge og utføre alle litteratursøk. En 

forskningsbibliotekar (Elisabet Hafstad) vil fagfellevurdere søkestrategien med sjekklisten 

PRESS (Peer review of electronic search strategies) (10).  

 

Søkeresultatet eksporteres (automatisk og manuelt) via referansehåndteringsverktøyet 

EndNote til EPPI-Reviewer4 (11). EPPI-Reviewer er et web-basert software-program for 

håndtering og analysering av data fra forskningslitteratur.   

 

Artikkelutvelging 

Vi vil først gjennomføre en pilotundersøkelse der fire forskere ved Folkehelseinstituttet 

(alfabetisk: Signe Flottorp (SF), Hege Kornør (HK), Helene Sandberg (HS) og Geir Smedslund 

(GS)) screener de samme studiene, for å få drøftet oss fram til en bedre felles forståelse av hva 

som skal inkluderes og ekskluderes. Deretter velger vi ut artikler ved at to forskere parvis og 

uavhengig av hverandre vurderer alle identifiserte titler og sammendrag for inklusjon og 

eksklusjon. Vi bruker EPPI-Reviewer for artiklene som hentes inn via de elektroniske 

databasene, mens vi bruker Excel for titler fra andre kilder. Vi løser uenighet ved diskusjon, 

eventuelt ved å konferere med en tredje forsker i teamet. Dersom vi mangler informasjon i 

EPPI-Reviewer, f.eks. sammendraget, henter vi inn ytterligere informasjon der det er mulig ved 

enkle søk.   

 

Dataekstraksjon 

Dataene vi henter ut bygger derfor på informasjon i tittel og sammendrag, fordi det ikke er 

mulig å innhente artikler i fulltekst innenfor tidsrammen for dette prosjektet. 

 

Vi utarbeider og piloterer et dataekstraksjonsskjema i EPPI-Reviewer, med følgende 

hovedkategorier.  

 Publikasjonsår 
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 Publikasjonstype 

 Forskningstema 

 Studiedesign 

 Antall deltakere 

 Respondenter 

 Målgruppe for tjenesten – alder/etnisitet 

 Målgruppe for tjenesten - diagnose 

 Arena 

 Forskningsmiljø 

 

To prosjektmedarbeidere henter deretter uavhengig av hverandre ut data og fyller ut skjemaet i 

EPPI-Reviewer ved å krysse av for svaralternativene. Vi løser eventuell uenighet ved diskusjon.  

Analyser 

For å identifisere kunnskapshull (her vil det si relevante temaer det ikke er forsket på i Norge 

fra 2012), tar vi utgangspunkt i de tematiske kategoriene og forskningsområdene som er 

definert i programplanen for HELSEVEL:  

 

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. 

 

Dette kan kategoriseres slik:  

Innsatsfaktorer/temaer:  Utfall 
 Finansieringssystemer 
 Teknologi  
 Sosiale faktorer  
 Organisatoriske strukturer og 

prosesser 
 Personellatferd 
 Innovasjon  

 Tilgang til tjenester 
 Kvaliteten ved tjenestene 
 Kostnadene ved tjenestene 
 Helse og livskvalitet 
 Verdiskapning/samfunnsnytte 

 

Programplanen har et kapittel om tverrgående tema og forskningsområder, der følgende 

områder er prioritert: 

 

 Styring, ledelse og organisering 

 Vertikalt og horisontalt samspill 

 Tjenesteinnovasjon og implementering 

 Teknologi og digitalisering 

 Økonomi og ressursfordeling 

 Etiske, legale, samfunnsmessige aspekter 
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For å sikre relevans og kvalitet vil vi involvere brukere og forankre metodevalgene i innspill fra 

faglige ressurspersoner. Vi inviterte personer med kompetanse på omsorgstjenesteforskning, 

samt representanter for ansatte og brukere (pasienter og pårørende) i de kommunale 

omsorgstjenestene til en referansegruppe, som møttes i planleggingen av prosjektet 4. april 

2019. Når notatutkastet er ferdigstilt vil vi også sende det til referansegruppa og andre 

ressurspersoner.  

  

For å svare på spørsmålet om hva som er «likt og ulikt, hvor våre spesielle styrker og 

utfordringer ligger sett i en nordisk/internasjonal kontekst», har gjør vi et enkelt søk i 

elektronisk databaser etter oppsummert forskning på omsorgstjenester. Slik vil vi kunne få et 

bilde av hvor den nordiske og internasjonale forskningsfronten står, og sammenlikne med 

norske forhold. Vi ønsker også å identifisere og kategorisere EU-finansiert 

omsorgstjenesteforskning, og undersøke i hvilken grad norske miljøer har deltatt/deltar her. 

Videre vil vi vurdere å gjennomføre en enkel spørreundersøkelse til relevante forskningsmiljøer 

for å undersøke i hvilken grad disse har etablert internasjonalt samarbeid på feltet.  

  

Oppstartdato (for FHI.no): 

11.02.2019 
 
Sluttdato 
Sluttdato (dato for publisering): 1.12.2019 

 

Publikasjon/formidling  

Vi vil formidle funnene fra kunnskapsnotatet gjennom FHIs nettsider, på Frokostseminar i regi 

av Forskningsrådet, i møter med sentrale aktører i målgruppene, samt på nasjonale konferanser 

for helsetjenesteforskning og omsorgsforskning.  

  

For at forskningskartleggingen skal være lett tilgjengelig for en bred målgruppe, har den to 

sluttprodukter: dette kunnskapsnotatet på 40 sider og et interaktivt forskningskart. 

Kunnskapsnotatet kartlegger publikasjoner og pågående studier, kunnskapshull, resultater og 

internasjonale sammenlikninger i tekst og tabeller. Det interaktive forskningskartet blir 

generert som en html-fil for publisering som en nettside. Nettsiden viser en interaktiv matrise 

som illustrerer forekomster av ulike kategorier av omsorgstjenesteforskning og hvor 

forskningen foregår. Forekomstene vises per type studiedesign, og vil kunne filtreres på type 

forskningspublikasjon.  Det interaktive forskningskartet vil bli presentert til frokostseminaret. 
 
Indeksering for hjemmesiden 
Omsorgstjenester, omsorgstjenesteforskning, formal care 
 
Relaterte prosjekter/publikasjoner/studier 
Holte HH, Kirkehei I, Vist GE. Omsorgsforskning i Norge. Notat 2010. Oslo: Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten, 2010.  
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