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Utlysningen 2009
- ambisjonene og suksesskriteriene

• Legge grunnlag for langsiktig forskning, solide forskningsresultater og 
rekruttering til klinisk forskning i PHT

• Stimulere til forskning som resulterer i gjensidig utnyttelse av kunnskap fra 
grunnforskning, klinisk forskning og pasientbehandling

• Styrke samhandlingen mellom PHT og spesialisthelsetjenesten og mellom 
ulike aktører i PHT

• Få kunnskap om de samfunnsøkonomiske gevinstene av fysioterapi ved 
muskelskjelettlidelser og nevrologisk sykdom

• Styrke grunnlaget for bedre pasientforløp

• Styrke kunnskapsgrunnlaget for god faglig og administrativ kvalitet på 
fysioterapitjenesten i PHT

• Bedre helsen for brukere i PHT

• Skaffe et bedre beslutningsgrunnlag for forvaltning og politiske 
myndigheter
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Et forskningsprogram med tre hovedelementer
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Metoder og 

verktøy til 

bruk i klinisk 

praksis

Vi har levert

• Måle- og evalueringsmetoder
• Datainnsamlingssystemer
• Integrasjon med journalsystemer
• Epikrisemal
• 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

Vi har levert 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



Modeller for 

forskning i 

primærhelse-

tjenesten
• Kliniske koordinatorer
• Kunnskapsutviklere
• Teamkoordinatorer

• Fag-/avdelingsledere

• Hospitanter

• Kombinerte stillinger

• Styringsgruppen

• Kunnskap om 
kunnskapsoversettelse og –
utveksling

• Prosjekter utviklet av klinikere 
og kommunale ledere

• Ledere/klinikere inngår i 
forskningsteam

• Varige kombinerte stillinger
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- Retningslinjer
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Klinikeres skriftlige bidrag 
- kronikker og medieoppslag
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Egen omtale i vedlegg (s 66)



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 til dere alle for bidragene.

Til sammen har vi fått til utrolig mye!


