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Med god forskning og aktiv innovasjon former vi fremtiden for personer med 
nedsatt syn og hørsel.  
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Innledning 
Nasjonal kompetansetjeneste for personer med døvblindhet (NKDB) er en del av 

spesialisthelsetjenesten. Forskning er en av fire lovpålagte oppgaver i spesialisthelsetjenesten 

sammen med pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, og opplæring av pasient og 

pårørende. Den skal komme målgruppen til gode gjennom å skape ny kunnskap som kan forbedre 

tjenestene til brukerne. 

Samarbeid mellom de enkelte delene av NKDB, helseforetak, høyskoler og universitet, samt andre 

aktører som driver forskning og innovasjon er en viktig forutsetning for at NKDB skal lykkes med 

forskning og innovasjon. 

NKDB skal tilegne seg og være oppdatert på relevant kunnskap innenfor sitt fagområde. Forskning og 

innovasjon er en forutsetning for kompetanseoppbygging og videreutvikling av fagområdet.  

Forskningen skal bidra til et bedre tilbud til målgruppen. Det er viktig at man ser på summen av 

forskningen i NKDB og at forskningen samlet sett har en faglig bredde.   

Forskning, utvikling og innovasjon er ulike aktiviteter som er tett integrert. Sammen med utdanning 

og kompetanseutvikling, er disse områdene vesentlige for at befolkningen skal få helsetjenester av 

høy kvalitet. Den kunnskap og kompetanse som utvikles, skal spres i henhold til tjenestens Plan for 

kompetansespredning. 

Overordnede premisser 
Forskning i NKDB skal ha høy kvalitet, høy nytteverdi, være brukerorientert, holde en høy etisk 
standard og være innovativ. Forskningen på fagområdet skal bidra til at FNs konvensjon om 
rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne kan realiseres. Norge ratifiserte konvensjonen i 
2013. Det betyr at staten er forpliktet til å følge konvensjonens bestemmelser.  
 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fastslås at det er forbudt å diskriminere 

funksjonshemmede. Den norske stat skal realisere dette. Lovverket understreker det ansvar 

kommunen har til å drive sosialt arbeid og å hjelpe den enkelte til å mestre et selvstendig liv. For 

sjeldne diagnoser og funksjonsnedsettelser har staten etablert nasjonale fagmiljøer som skal 

realisere det overordnede målet. NKDB er et redskap for å nå målet når det gjelder mennesker med 

kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet. Denne kompetansetjenesten skal i samarbeid 

med andre faginstanser og det lokale hjelpeapparatet bidra til at personer med døvblindhet oppnår 

best mulig funksjonsnivå og mestrer hverdagen bedre. 

Definisjoner  

Forskning 
Forskning er en virksomhet som utføres med vitenskapelige metoder for å frembringe ny kunnskap 
og erkjennelse som på kort eller lang sikt kan være relevant for pasientbehandling og for 
helsetjenesten. Forskningen kvalitetssikres og formidles gjennom eksterne fagfellevurderte 
publikasjoner. 

Innovasjon  
Innovasjon i helsesektoren dreier seg om å utvikle og innføre nye og bedre produkter og tjenester, 
samt forbedringer i organisasjon i form av mer kostnadseffektive prosesser, bedre organisatoriske 
løsninger og gode pasientforløp. Innovasjon er basert på at kunnskap, oppfinnelser eller ideer 
videreutvikles til noe som har nytteverdi. 
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Fagutvikling  
Faglig utviklingsarbeid er virksomhet som utføres for å evaluere, utvikle og forbedre klinisk 

virksomheten.  Utviklingsarbeidets mål er lokal kvalitetsforbedring.  

Mål for forskning og innovasjon 
Vi skal drive forskning og klientarbeid som gjensidig styrker hverandre. Kunnskapen fra forskning og 

innovasjon skal være en integrert del av virksomheten og reflekteres i tjenestene til brukerne. 

Forskningen og innovasjon i NKDB skal:  

• Føre til økt kunnskap og kompetanse 

• Føre til videreutvikling av tjenester 

• Føre til utvikling av nye tjenester 

• Komme til nytte for personer med døvblindhet og for personer med kombinasjonen nedsatt 

syn og hørsel 

 

Delmål 1: Styrke forskningen på fagområdet 
Fagfeltet kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet må regnes som forskningssvakt 

sammenlignet med mange andre fagfelt. Derfor skal vi bidra til mer forskning, innovasjon og 

utviklingsarbeid på fagfeltet.  

Tiltak 
1. Rekruttere flere medarbeidere med forskerkompetanse 

2. Etablering av nasjonalt forskningsnettverk i NKDB 

3. Samarbeid med forskningsmiljøer om tilgang til støttefunksjoner for å styrke mulighetene for 

gjennomslag i søknadsprosesser. 

 

Delmål 2: Praksisnær forskning 
Det er og skal være en tett kobling mellom forskning og daglig virksomhet. Forskningen i NKDB skal 

føre til økt kunnskap og kompetanse, som videreutvikler våre tjenester og øker kompetansen hos 

ansatte, og som kommer brukerne av tjenesten til nytte.   

Tiltak 
1. Legge til rette for at medarbeidere som kombinerer forskning og klientarbeid får gode 

muligheter for forskning. 
2. Nasjonale og regionale brukerdatabaser skal benyttes til forskning. 
3. Vi skal tilstrebe kvalitet framfor kvantitet i forskningen. 

 

Delmål 3: Samarbeid 
Forskning og innovasjon i NKDB skal i stor grad skje i samarbeid med nasjonale og internasjonale 

samarbeidspartnere på fagområdet og andre relevante fagmiljøer, som for eksempel høyskoler, 

universiteter og medisinske forskningsmiljøer. 

Tiltak 
1. NKDB skal drive forskning i samarbeid med kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt. 

2. NKDB skal bidra til utvikling av forskningsnettverk og bidra til at det blir drevet forskning på 

internasjonalt nivå. 
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Delmål 4: Brukermedvirkning 
Forskningen skal komme brukerne av tjenesten til gode. NKDB legger derfor stor vekt på 

brukermedvirkning i egen forskning. Aktuelle forskningsspørsmål skal utvikles med utgangspunkt i 

brukernære problemstillinger.  

Tiltak 
1. Invitere brukere til å bidra med sine erfaringer og perspektiver i utvikling av problemstillinger 

for forskning.  

2. Involvere brukere i planlegging og gjennomføring av forskning.  

 

 

Delmål 5: Formidling og bruk av forskningsresultater 
Det skal være en aktiv formidling av forskningsresultater til brukere, pårørende, allmenheten, 

helsepersonell og beslutningstakere. Forskningsresultater skal aktivt omsettes til klinisk praksis, eller 

endret organisering av helsetjenestene. 

Tiltak 
1. Forskningsprosjekt og resultater skal presenteres i utadrettet virksomhet – i media, på 

kongresser, internasjonale og nasjonale arrangement. Dette innebærer også publisering i 

populærvitenskapelige fora i tillegg til mer tradisjonell vitenskapelig formidling av 

forskningsresultater.  

2. NKDB skal prioritere ressurser til forskningsformidling.  

3. Stimulere til at noen av publikasjonene har internasjonalt medforfatterskap. 

 

 

Delmål 6: Innovasjon 
Innovasjon i NKDB skal føre til utvikling og innføring av nye og bedre tjenester.  

Tiltak 
1. NKDB skal motivere medarbeiderne til nytenkning, endring og innovasjon. 

2. NKDB skal skape miljøer som stimulerer til intellektuell nysgjerrighet og åpenhet for nye 

løsninger og muligheter. 

3. NKDB skal legge til rette for utprøving av ny kunnskap.  

 

 

Delmål 7: Forutsetninger og omfang 
Tilgang på gode medarbeidere, økonomiske ressurser og infrastruktur er forutsetninger for å kunne 

oppnå gode resultater innen forskning og innovasjon. Det er et mål at forskningsaktiviteten økes 

gradvis målt i antall vitenskapelige publikasjoner, studentoppgaver, masteroppgaver og 

doktorgrader. 

Tiltak 
1. NKDB skal prioritere forskning og innovasjon. 
2. NKDB skal sette av interne ressurser til forskning og innovasjon 
3. NKDB skal arbeide for økt ekstern finansiering av forskning. 


