
PHD-prosjekt ved VID Vitenskapelige Høgskole  Senter for diakoni, verdier og profesjonell praksis.  
Line Constance Holmsen   Prosjektperiode: 2018 - 2021 

International Caregiver Development Program for medarbeidere i 
eldreomsorg. Et pilotprosjekt med fokus på kommunikasjon og samspill. 

Tema for PhD-prosjektet er hvorvidt International Caregiver Development Programme (ICDP) kan 
bidra til utvikling av kommunikasjon og samspill i sykehjem som fremmer verdier i personsentrert 
omsorg. 

Hensikten med forskningsprosjektet er å søke og utvikle kunnskap om hvilken betydning ICDP kan ha 
for utvikling av kommunikasjon og samspill som fremmer verdier i personsentrert omsorg i sykehjem. 
Videre søkes det å utvikle kunnskap om hvorvidt og på hvilke måter læringsprosessen gjennom ICDP 
og innholdet i programmet, er hensiktsmessig for å ivareta sykehjemsansattes behov for utvikling av 
sensitiv og anerkjennende kommunikasjon og godt samspill. I tillegg søkes det å utvikle kunnskap om 
gruppeledernes erfaringer med gruppelederopplæringen i ICDP. 

Medarbeidere i sykehjem vil gjennom prosjektet delta i implementering av kompetanse-
utviklingsprogrammet International Caregiver Development Programme (ICDP) både som 
gruppeledere og gruppedeltakere.  

Hovedproblemstillingen og forskningsspørsmålene for prosjektet er utformet for anvendelse av 
kvalitative metoder for å undersøke medarbeidernes erfaringer fra en ny læringsarena i eldreomsorg: 
Hvilken betydning kan International Caregiver Development Program (ICDP) ha for utvikling av 
personsentrert omsorg i sykehjem? 

Forskningsspørsmål: 

1. Hvordan erfarer medarbeidere i sykehjem betydningen av deltakelse i ICDP for utvikling av 
kommunikasjon og samspill som fremmer verdier i personsentrert omsorg? 

2. Hvilke erfaringer har sykehjemsmedarbeidere med innholdet og læringsprosessen i ICDP for å 
kunne ta forståelse og ferdigheter innenfor personsentrert omsorg i bruk i praksis? 

3. Hvilke erfaringer har medarbeidere i sykehjem med gruppelederutdanningens innhold og 
relevans for praksis i eldreomsorg? 

 
PhD-prosjektet er utformet med kvalitativ design og vil følge gruppeledernes opplæring og 5 av 
gruppeforløpene for medarbeidere i sykehjem: 

• 3 fokusgruppeintervjuer i ulike faser av gruppeforløpet med deltakerne i 5 av ICDP-gruppene 
for medarbeidere i sykehjem (ca 30 deltakere totalt) 

• 2 fokusgruppeintervjuer i ulike faser av gruppeledernes opplæring (ca 20 deltakere totalt) 
• Deltakende observasjon i gruppene (ca 30 ganger av ca 2 timer) 
• Gruppeledernes veiledning og skriftlige krav til gruppelederopplæringen, samt skriftlig 

evaluering av de 5 gruppeforløpene 
 

Metoder for analyse av det empiriske materialet er ikke tatt endelig stilling til. 
 
Det planlegges å publisere 3 artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. 
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Ønsker du mer informasjon om ICDP i eldreomsorg? Ta kontakt på e-post: line.holmsen@vid.no 


