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Lagt opp for å skape to-veis kunnskapsutveksling

Gir mulighet for større grad av relevant forskning
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Etablere kjernesett for nøkkeldata for å beskrive
• Karakteristika ved pasienten
• Hvilke mål som er satt 
• Hvilke tiltak som anvendes
• Hvordan det går med pasienten

Noen sentrale elementer
• Generell helse og livskvalitet
• Pasientspesifikk funksjon (PSFS)
• Smerteintensitet
• Fysisk form
• Psykososiale forhold 
• Psykisk helse
• Sykdomsspesifikke data

Systematisk registrering av data i klinisk praksis



Ambisjon:

Systematisk 
dataregistrering 
i klinisk praksis

Planlegging

Utforming/teknologiske valg

Klinikere og forskere

Utprøving 

i klinikk

Tilbakemelding 

fra klinikere

Evaluering

Klinikere og forskere

Database pr 1. juli 2020:
• ca 4000 pasienter hos selvstendig næringsdrivende 

fysioterapeuter
• ca 650 eldre hos fast ansatte fysioterapeuter
• ca 300 barn hos fast ansatte fysioterapeuter



Kan utføre 
uten vansker

Kan ikke 
utføre

Data kan benyttes i klinisk praksis
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Data kan benyttes i forskning

Meisingseth et al 2020. Novel approach towards 
musculoskeletal phenotypes. Eur J Pain
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Resultater i form av
• Måle- og evalueringsmetoder - metodeundersøkelser

• Testing av fysisk funksjon hos eldre
• STarT Back screening verktøy for pasienter med  korsryggsmerter
• Back Performance scale for pasienter med  korsryggsmerter
• Computer animasjon som registreringsverktøy ved artrose
• Pasient-spesifikk funksjonsskala
• Anbefaling av kjernesett for måling for fysisk form i klinisk praksis

• Datainnsamlingssystemer
• Integrasjon med journalsystemer
• Epikrisemaler
• Retningslinjer
• Kvalitetsindikator for artrosebehandling
• Referansedata for fysisk form
• App for vurdering av fysisk form
• Kurs og kursopplegg for fag- og kompetanseutvikling 
• Kunnskap om erfaringer med og bruk av elektroniske data



Kliniske 

studier og 

kohorte-

studier

Kunnskap om 
• Naturlig forløp for nakke- og ryggplager 
• Effekt av trening for håndartrose 
• Etterlevelse av retningslinjer for håndartrose
• Nakke-/hodebevegelser og motorisk kontroll
• Samhandling og samspill i kliniske konsultasjoner 
• Hvordan praksis erfares og oppleves 
• Fysisk form hos eldre som følges opp av fysioterapeut
• Hemmere og fremmere for implementering av verktøy
• Ventetid og prioritering
• Karakteristika, subgruppering og prognose for ulike 

pasientgrupper
•



Modeller for 

forskning i 

primærhelse-

tjenesten
"Modeller"
• Kliniske koordinatorer
• Kunnskapsutviklere
• Teamkoordinatorer

• Fag-/avdelingsledere

• Hospitanter

• Kombinerte stillinger

Resultater i form av
• Kunnskap om og erfaring 

med  kunnskapsoversettelse 
og – utveksling

• Prosjekter utviklet av 
klinikere og kommunale 
ledere

• Ledere og klinikere inngår i 
forskningsteam

• Varige kombinerte stillinger
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Klinikeres skriftlige bidrag 
- vitenskapelige artikler (utvalg)
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Klinikeres skriftlige bidrag 
- Retningslinjer og rapporter

Noen eksempler
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Klinikeres skriftlige bidrag 
- kronikker og medieoppslag
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Hvordan kan resultatene brukes?
Bedre kvalitet i klinisk praksis
Bedre samhandling
Bedre styringsdata og 
prioriteringsgrunnlag

Bidra til at forskningen i, om og for 
primærhelsetjenesten får 
hensiktsmessige rammer, struktur og 
organisering

Inspirasjon til nye prosjekter



Takk!

Ottar Vasseljen og Anne E. Hansen 
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Styringsgruppen
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Pasientene


