
1

Hvorfor satset Fondet på 
FYSIOPRIM?

Avslutningsseminar FYSIOPRIM 5.oktober 2020

Siv Mørkved 
(leder for Fondsstyret 2006-2012)

Professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Assisterende fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF



Tilbakeblikk…….

Overordnet mål: 

Kunnskapsutvikling i fysioterapi og økt kompetanse hos 
fysioterapeuter

oHvordan imøtekomme fremtidens helseutfordringer?

oStrategisk plan for 2008-2010
o Fondets strategi og intensjoner bak satsning på forskning i 

primærhelsetjenesten

oKriterier for å tilfredsstille mål for satsningen
o Legge grunnlag for langsiktig forskning, solide forskningsmiljøer 

og rekruttering til klinisk forskning i primærhelsetjenesten



And the winner was…………

• FYSIOPRIM
• 32 millioner over 5 år 

• Universitet i Oslo, Institutt for sykepleievitenskap og 
helsefag i nært samarbeid med forskere ved       

• Diakonhjemmet sykehus, NRRK
• Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet,            

Klinikk for klinisk service 
• NTNU,  Institutt for samfunnsmedisin
• Utvalgte private fysioterapiinstitutter i fem fylker



Fond til etter- og videreutdanning av 
fysioterapeuter 
Forskning innen fysioterapi i primærhelsetjenesten 

• Fondet var forutseende – arbeidet startet før 
Samhandlingsreformen var et tema

• Satsningen var et stort ”løft” for Fondet, en ny måte 
å operasjonalisere sin strategi 

• NFF var sterkt inne i utviklingen av 
satsningsområdet, har støttet det og promotert det



Noen innspill til «veien videre»…..
Forskning innen fysioterapi i primærhelsetjenesten 

NÅ……hold trykket på satsningen - tenk langsiktig

• For at det Fondet har initiert og FYSIOPRIM gjort, skal gi optimalt 
utbytte bør Fondet og NFF i fellesskap følge opp denne strategiske 
satsningen; supplere satsningen, informere om arbeidet som er gjort i 
FYSIOPRIM og andre relevante prosjekter, bruk disse som eksempel i 
diskusjoner om samarbeidsavtaler i kommunene og organisering av 
helsefellesskap

• Nasjonal helse- og sykehusplan

• Samarbeid Praksisnett

• Innspill HODs handlingsplan for kliniske studier

• Utnytt ”fortrinnet” ved at strategisk arbeid startet tidlig

• Fortsett arbeidet for offentlig finansiering av forskning i 
primærhelsetjenesten



Det er avgjørende at det bygges opp 
bærekraftige og langsiktige 

forskningsmiljøer 

som er nært 

knyttet til klinisk virksomhet i 
primærhelsetjenesten


