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Formål /hvorfor fremmes saken: 

Det har over lang tid vært arbeidet med å videreutvikle og styrke Helsams forskningsinnsats, med 

særlig fokus på en økt innsats mot primærhelsetjenesten. Innspillene og konklusjonene i 

fakultetsstyrets møte 20. juni 2017 er lagt til grunn for planen som følger vedlagt.   

Saksframstilling: 

Se vedlegg. 

 

Viktigste konsekvenser: 

En iverksetting av planen med etablering av et senter for vil gi instituttet en samlet og forsterket 

innsats inn mot primærhelsetjenesten. Dette vil blant annet sette oss bedre i stand til å utvikle 

samarbeid med kommuner og aktører i primærhelsetjenesten, noe som vil understøtte UiOs 

samarbeid med Oslo kommune.   

 

Saksgang:  

Saken har vært diskutert i flere runder i fakultetsstyret, IDF-møtet, instituttråd og 

ledergruppen på Helsam.  

 

Besluttende myndighet:  

Fakultetsstyrets beslutning er nødvendig for å utløse de omstillingsmidler som trengs for 

iverksette planen. 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til den fremlagte planen for styrking av Helsams innsats mot 

primærhelsetjenesten.  
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Primary health care – Strengthening Helsam's academic contributions   
 

Background  
Institute for Health and Society (Helsam) presented for the Faculty board in June 2017 a background for 

and a discussion of how to strengthen our academic contribution to primary health care (see 

attachment). The discussion in the board emphasized:  

 A clear and feasible inter-disciplinary approach  

 A leader with a clear mandate, responsibility and authority 

 Evaluation after 2 years 

The dean has later advised us to organize the work as a centre in order to obtain a strong initiative.  

As the background is described in a previous document (see attachment), we do not repeat the political 

or academic trends here, but will highlight some of the challenges that our initiative will address. These 

are examples and the first tasks to be addressed. The approach will therefore be as focused as possible 

on selected areas, building on competence and ongoing activity in the institute, but will also incorporate 

national and international collaborators, with complementing competency and research agendas. 

In late June 2017, Helsam established a group with representatives from each department to develop a 

targeted plan. The group has had two meetings autumn 2017 discussing the plan. The department heads 

have also discussed the plan at different stages.  

Helsam's capacity within Primary Health Care Reseearch 
Helsam has over many years built a broad portfolio of research within and together with various 

stakeholders in primary health care. All departments have strong research groups and networks within or 

relevant for primary health care. Helsam hosts two national research schools directed towards 

competence building in primary care: The national research school in General Practice Medicine and The 

Norwegian Research School for Research and Development of Municipality Health and Care. Helsam is 

member of the National research school in population based epidemiology, hosted by The Arctic 

University of Norway (UiT) and the National research school of Global health, hosted by the Norwegian 

University of Science and Technology (NTNU). During the summer, we have been informed that the 

research council will fund the proposal The Norwegian Primary Care Research Network. This will allow a 

national network to be established by spending about 100 mill NOK over 5 years, of which the research 

council covers 50-65 mill NOK (negotiation is ongoing). Helsam has a strong position in this infrastructure 

and the funding will allow an important platform for our strategic initiative. Helsam hosts The Antibiotic 

Centre for Primary Care. And we are represented in the Norwegian Health Services Research Network.   

The institute also hosts several large scale research projects focusing on general practice, rehabilitation 

and care in primary health care. Helsam’s research portfolio also includes implementation and evaluation 

of innovative system developments in primary health care. These include for instance studies of primary 

health care organisation and financing models, and FYSIOPRIM – a large scale project to develop research 

in physiotherapy practice of primary health care.  

 

Challenges  
Although Helsam has a large portfolio of research within and about primary health care, the Institute face 

several shortcomings and challenges. The most important are:  
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 Unrealized potential for more large-scale and ambitious cross-departmental research projects in 

primary health care 

 Insufficient structures and incentives to facilitate cross-departmental research collaboration and 

to promote synergies in primary health care research and education 

 Potential for improved coordination and collaboration with external actors and partners 

(education and research) 

 Potential for improved recruitment from primary health care to some educational programs  

 Lack of a reference group to facilitate dialog between external stakeholders and to promote 

feedback, input and mutual ownership to research and educational programs  

Building on the institute's capacity and considering the challenges, the Institute has developed a plan to 

promote a more strategic and coordinated action to strengthen primary health care research and 

education. The plan is presented below. 

 

Organisation of the initiative 
It is of utmost importance that the initiative is visible and has a dedicated leader with sufficient mandate. 

Combining the leadership of the initiative with the institute leadership has been forwarded as one 

solution. This is vulnerable, and a solution as a centre is a clear alternative. Whether it is established as a 

centre or not, we need a strong structure including dedicated people from all departments. We suggest 

the following steps to be taken to establish a sufficient organisation: 

 Appoint a dedicated Director for a Centre for Primary Healthcare Research (CPHR) (active from 

January 2018). The centre will be a network-based matrix of staff from Helsam's departments and 

external actors. The Director will report to the Head of institute.  

 Establish a coordination group for primary health care research, affiliated to the centre, with 

representatives from all departments with members who are expected to dedicate 20% of their 

working time (the departments will be compensated for the time). The group will meet regularly. 

In addition, the group members will work towards their own department and externally to 

mobilize ideas and input.  

 Develop an action plan with clear milestones. The coordination group will have a joint 

responsibility for ensuring inter-disciplinarily and coordinated initiatives such as development of 

larger research proposals.     

 Establish a reference group of members from municipalities (Oslo is one), hospitals, other service 

providers, patient groups/societies etc. Two key questions that we want to discuss are: How well 

do our education and research match the needs for competence and knowledge? How can we 

better match them? A special action point will be to explore the possibilities for bilateral 

commitments between Helsam and municipalities for collaborative education, research and 

innovation.  

 Establish a group of strategic international collaborators (2-3) who will supervise and assist 

project development and facilitate international collaboration.  

 Allocate funds to promote workshops, seminars, international interaction, and study trips to 

further expand and build networks for collaboration and project development.  

 

Focus areas 
Based on our competence and ongoing research, we will prioritize activities within the following two 

headings:  
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Innovative structures and processes of primary health care service 
Helsam has already a large portfolio of research on organizational, financial and other structural aspects 

of the services through our projects on for instance the collaboration reform, Healthy Life Centres, 

priority setting and decision-making, systematic handling of ethical dilemmas, and implementation of 

new tools or systems (e.g. e-health). In addition, our educational master program in advanced geriatric 

nursing provides a new competence of nurses to meet challenges in the care for elderly. Also our 

comprehensive clinical ethics teaching equips clinicians in primary health care with ethics skills and 

provides Helsam with feedback about challenges experienced in clinical practice. Building on these 

foundations, we will start out with focusing on three areas involving innovative structures and procedures 

and build stronger teams around these: 

1. Primary health care teams 

Pilots for implementation of such teams will be launched over the next few months and we will 

develop our approach in close collaboration with the participating municipalities. Together with 

two other institutions, we have developed a proposal for evaluation of these pilots. Helsam will 

lead the consortium and a project group is established for this task. The proposal was submitted 

10 Oct 2017.  

2. Integrated care and clinical/care pathways 

Although integrated care has been a buzz-word for many years, experience shows that the 

ambition is far from reached. A number of factors are involved, including issues rated to the 

service (e.g. organization, financial systems, leadership), the health care providers (e.g. 

competence, multiprofessional collaboration) and the patients (e.g. multimorbidity, ageing, 

chronic conditions, multiethnic population). In addition, a key challenge is the availability and use 

of patient data, since the information systems are not compatible. We will combine registry-

based research with qualitative approaches to examine structures and processes of treatment 

and care, and explore how patient needs and services match. The approach will include studies of 

prioritization and decision-making, and factors playing a role in these processes. Thereby, we can 

obtain a rich and broad foundation for identification of important components for well-

functioning integrated care and pathways. A project group is established. 

3. Patient registry for primary care 

A new national registry of data from patients in primary health care (KPR) is currently under 

development. Helsam will conduct research aiming at critically analyzing the potential for this 

registry, but also develop foundation for innovative changes. We will particularly address issues 

such as validity, as this is a key property for the quality of the registry. Helsam's recent 

strengthening of our capacity for registry-based research is an important asset here.  

Health care services in groups with complex needs 
Primary health care services deal with large numbers of patients with complex needs, calling for a 

broader interaction between health care providers and between health care sectors. These patient 

groups include those with chronic conditions, and Helsam has a long-standing tradition for research on 

such groups (e.g. musculoskeletal problems, diabetes, COPD, brain injuries, mental illness, and elderly).  

4. Elderly and patients with chronic health problems 

Helsam has many research projects on various patient groups. As many of these are carried out 

with departments or research groups, we miss synergy across the projects. We will seek to 

combine the research groups to provide complementary data that will have a larger impact.  

5. Marginalized groups in primary health care 

We will focus on marginalized groups (such as immigrants, drug users etc), their needs, support 

and health services, in a collaboration with external collaborators.  
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Goals and milestones 
We expect that the initiative will strengthen the Institute as a national and international actor within the 

primary health care arena and at the policy level that disseminates knowledge, engages and evaluates 

initiatives within primary health care. The initiative shall lead to:  

 More and larger projects (NRC/EU) within and in collaboration with primary health care actors 

capitalizing on the broad competence of Helsam's departments.  

 Clinical research projects using platforms like The Norwegian Primary Care Research Network and 

FYSIOPRIM.  

 Health service delivery innovation 

 More relevant basic and advanced primary health care education 

 New and revised agreements for collaboration with external institutions, in particular the 

municipality of Oslo and the Norwegian Institute of Public health.  

 Increased synergies and collaboration within the current research schools (MUNI-HEALTH-CARE – 

National research school for municipal health and care services and NAFALM – National research 

school for general practice).  

 Innovative and stronger involvement and collaboration with user groups 

In a more long-term perspective, our ambitions include: 

 Application for a Jebsen centre (within 2022) 

 Application for Centre of Excellence (within 2026) 

 

2017 
31 Oct 2017:  The faculty board approves the plan. 

Nov-Dec 2017: Plan further developed by the coordination group with involvement of Heads of 

departments: -  

• Finalizing goals and activity plan  

• Choosing focus areas – describe projects 

• Establishing reference group 

• Recruit director for the centre 

• Decide on a plan for external evaluation 

15. Dec 2017:  Head of institute approves the final plan 

2018 
Q1: 1. Jan 2018: Full scale operation of the centre 

Q1:  Establish strategic international collaborators 

Q1: Meeting with the reference group 

Q2: Meeting with the international collaborators 

Q2: Host a national health services research conference focusing on primary health care research 

Q2: Project groups established for all five prioritized areas 

Q2-4: Arrange workshops/seminars: 1) Research projects; 2) Education with external stakeholders;   

Q3: Meeting with the reference group 
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Q4: Meeting with the international collaborators 

Q4: Project plans for all prioritized areas are developed 

Q1-4: Project development through monthly meetings for the director and the coordination group 

2019 
Q1: Meeting with the reference group 

Q2: Meeting with the international collaborators 

Q1-4: Arrange workshops/seminars: 1) Research projects; 2) Education with external stakeholders;   

Q1-4: Project development through monthly meetings for the director and the coordination group 

Q3: Meeting with the reference group 

Q2: Meeting with the international collaborators 

Q4: Evaluation 

2020 
Tasks and milestones will depend on the evaluation 

Evaluation 
We will have an almost continual evaluation in connection with the biannual seminars with the reference 

group and the international collaborators. In addition, we will have a formal evaluation Oct-Dec 2019. The 

panel will be decided in close collaboration with the faculty leadership. One possibility is to ask Helsam's 

scientific panel to serve as an evaluation committee.  
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Helsams satsning innen primærhelsetjenestefeltet 
 

Notat, 31.5. 2017 

 

Bakgrunn 

En bærende ide for samhandlingsreformen (2012) er en styrking av primærhelsetjenesten. I 

2012 kom det også en ny lov om folkehelsearbeid som vektlegger en styrking av 

kommunehelsetjenesten gjennom arbeid med tverrsektorielt folkehelsearbeid. I Fremtidens 

primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Meld. St. 26 (2014–2015)) har myndighetene 

signalisert at oppgavene i helsetjenesten i fremtiden vil fordeles på nye måter, med økte krav 

til evne til teamarbeid og samhandling. Vi kan også forvente en vekst i de digitale 

kontaktflatene mellom brukere og helsetjeneste, jamfør En innbygger – en journal (Meld. St. 

9 (2012-2013)) og mellom ulike ledd i helsetjenestene. 

HelseOmsorg21-strategien understreker at primærhelsetjenesten skal være et 

satsningsområde for forskning og innovasjon. Utdanning for velferd (Meld. St. 13 (2011-

2012)) omhandler spesifikt morgendagens helse- og velferdsutdanninger, og peker på 

primærhelsetjenesten som en viktig arena for utdanning. Det medisinske fakultet ved 

Universitetet i Oslo har på bakgrunn av dette som strategisk mål å styrke forskning, 

innovasjon og utdanning innen primærhelsetjenesten. 

Begreper 

Primærhelsetjenesten er et vidt begrep med ulike betydninger og kan betegne all helserelatert 

virksomhet utenfor sykehus og spesialisthelsetjenesten. Alma-Ata-deklarasjonen, som ble 

vedtatt i regi av Verdens helseorganisasjon i 1978, gir begrepet et innhold ved å understreke 

betydningen av at en befolkning må ha tilgang til nødvendige og tilpassede helsetjenester i 

sitt lokalsamfunn samt at grunnlaget for god helse fordrer tiltak fra andre samfunnssektorer. 

Et slikt vidt begrep om primærhelsetjenesten vil inkludere det sivile samfunn, samt 

samfunnets frivillige og ikke-offentlig styrte organisasjoner.  

Kommunehelsetjenesten, eller kommunale helse- og omsorgstjenester, er en samlebetegnelse 

på helse- og omsorgstjenestene kommunene har ansvar for å drive etter lovgivningen. 

Kommunale helse- og omsorgstjenester innbefatter bl.a. allmennlegetjenestene (fastlegene), 

legevaktstjenester, sykehjemstjenester, rehabiliteringstjenester, helsestasjons- og 

skolehelsetjenester og smittevern. I mange sammenhenger vil det være naturlig å bruke 

begrepet primærhelsetjenesten som samlebetegnelse, og samtidig er det viktig å erkjenne at 

det er snakk om mange ulike typer tjenester. I det norske helsesystemet utgjør de kommunale 

helse- og omsorgstjenestene landets største arena for forebygging, diagnostikk og behandling.  

Kontaktflatene – samhandlingen – mellom tjenesteytere og tjenestenivåer vil ha stor relevans 

for primærhelsetjenestene, så vel som for andre deler av helsetjenesten.  
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Institutt for helse og samfunn 

Institutt for helse og samfunn (HELSAM) har en rik portefølje av forskningsprosjekter 

knyttet til og av relevans for primærhelsetjenestene og samhandling. Primærhelsetjenesten er 

en viktig praksis- og læringsarena i flere av masterprogrammene og i medisinstudiet. 

HELSAM kjennetegnes ved at alle avdelingene driver forskning og utdanning innrettet mot 

primærhelsetjenester og samhandling. Instituttet har mange fagmiljøer med godt utviklet 

kultur for interdisiplinært og interprofesjonelt samarbeid. Instituttet er vertskap for to 

nasjonale forskerskoler, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) og 

Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE).   

Ut fra størrelse og bredde i kompetanse har HELSAM en unik posisjon i Norge, med sterke 

fagmiljøer innen medisin, sykepleie og andre helsefag, samt et svært bredt spekter av 

tilgrensende fagområder som eksempelvis helseøkonomi, medisinsk etikk og medisinsk 

antropologi. Instituttets potensial kan utnyttes bedre. Noe av utfordringen ligger i å finne en 

god balanse mellom å utvikle det enkelte fagområde og å bygge opp større prosjekter med 

stor grad av tverrfaglighet. Når det gjelder klinisk forskning handler det om å sikre en god 

infrastruktur og å skape muligheter for å gjennomføre gode prosjekter i primærhelsetjenesten. 

Instituttet bidrar til utvikling av infrastruktur gjennom å delta aktivt i et nasjonalt samarbeid 

for å etablere et praksisbasert forskningsnettverk i allmennmedisin.  

Universitetsledelsen har pekt på at HELSAM er den enheten ved UiO som kan bidra til et 

kunnskapsløft for kommunene og til å utvikle ny kunnskap med bakgrunn i registerbaserte 

helsedata. Som et viktig ledd i dette, har vi etter lang tid funnet frem til en egnet måte å 

etablere en kombinert stilling som overlege i Oslo kommune og professorat/førsteamanuensis 

ved HELSAM.  

Bakerst i notatet beskrives kort avdelingenes bidrag innenfor forskning og utdanning med 

relevans for primærhelsetjenesten.  

Utfordring og mål 

Koordineringen av aktiviteten internt i instituttet når det gjelder primærhelsetjenester og 

samhandling kan bedres. Det vil være hensiktsmessig å konsolidere aktivitet og tydeliggjøre 

kontaktpunkter mot samarbeidende forskningsmiljøer, institusjoner, kommuner og 

organisasjoner. Viktige ambisjoner og mål med en satsning innen primærhelsetjenester og 

samhandling vil være:            

 Bedre synliggjøring av instituttets aktiviteter og kompetanse – innad og utad 

 Videreutvikle institusjonelle avtaler og samarbeidsrelasjoner innen forskning, 

utdanning, formidling og innovasjon med utvalgte kommuner, inkludert Oslo 

kommune, andre forskningsmiljø, samt utvalgte sivile organisasjoner 

 Bidra til et kunnskaps- og kompetanseløft gjennom å øke omfanget av og styrke 

forskningen innen primærhelsetjenester og samhandling og gjennom et godt 

utdanningstilbud 

 Utvikle forskningsmessig samarbeid om primærhelsetjenester og samhandling 

nasjonalt og internasjonalt 

 Utvikle store forskningsprosjekter som når opp i konkurransen nasjonalt og 

internasjonalt 
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Modeller 

Instituttet mener en tverrfaglig og avdelingsovergripende satsning vil være best egnet til å 

oppnå målsettinger om å styrke instituttets profil og bidrag innen primærhelsetjenester og 

samhandling. Vi har også vurdert andre alternative løsning som sammenslåing av avdelinger 

og etablering av et senter. En omstrukturering av avdelinger for å samle aktiviteten rettet mot 

primærhelsetjenesten innenfor en avdeling vil måtte favne vidt og avdelingen ville bli svært 

stor. Etter mange overveielser og forsøk på å se mulige avdelingskonstellasjoner, har 

instituttet kommet til at en satsning på primærhelsetjenester og samhandling ikke kan 

realiseres på en god måte kun gjennom en sammenslåing av avdelinger, da en slik satsning vil 

måtte involvere samtlige avdelinger. En alternativ løsning er å lage et Senter for 

primærhelsetjeneste innenfor instituttet. En slik løsning vil kunne ligne noe på løsningen for 

Senter for global helse, ved å ansette en person som senterleder og med et mandat om å 

bygge opp noen større ansatser basert i avdelingenes fagmiljøer. Samtidig vil en slik løsning 

bl.a. ha en svak forankring i linjen.   

Tverrfaglig satsning innen primærhelsetjenester og samhandling 

En tverrfaglig og avdelingsovergripende satsning må forankres i ledelsen og må ha en 

dedikert faglig leder som arbeider sammen med representanter fra de ulike avdelingene. 

Instituttleder (eller nestleder) får et ledelsesansvar for at målene nås. Arbeidet må trekke på 

kompetanse og aktiviteter som finnes i avdelingene, noe som innebærer at også 

avdelingslederne må aktivt med i satsningen. En slik gruppe forventes å initiere og 

koordinere samarbeid på tvers av instituttet som svarer på samfunnets behov. Det må tidlig 

etableres en strategiplan for virksomheten, med involvering av samarbeidspartnere og 

brukere, og aktuelle innsatsområder hvor HELSAM vil kunne ha et fortrinn kan være:  

 Teambaserte helse- og omsorgstjenester og organisering 

 Samhandling mellom brukere og ulike aktører, og mellom ulike nivåer 

 Registerbasert forskning på helse- og virksomhetsdata fra primærhelsetjenesten 

 Underprioriterte grupper 

 Eldrehelse 

 Prioriteringer og beslutningsprosesser i primærhelsetjenesten 

Dette er eksempler på innsatsområder hvor instituttet allerede har eksisterende prosjekter, 

men hvor flere avdelinger vil være nødvendig for å gjennomføre større og banebrytende 

forskningsprosjekter. 

Instituttets ulike studietilbud omfatter et bredt spekter av temaer forankret i eller relevant for 

primærhelsetjenesten. Det gjøres allerede noe samkjøring av undervisning på tvers av 

program. Det er for eksempel gjennomført en pilot der studenter fra medisinstudiet, master i 

avansert geriatrisk sykepleie, masterprogram i ernæring, odontologi, og farmasi arbeider 

sammen på sykehjem med lærerressurser fra alle studieprogrammene. Innenfor 

masterprogrammene og i andre utdanningstilbud, undervises det i et sett av ulike temaer som 

er relevante for primærhelsetjenesten, men der vi ser at vi kunne utnyttet tverrfagligheten i 

instituttet bedre. Dette vil følges opp i arbeidet som gjøres i arbeidet med restrukturering av 

mastergradsporteføljen. 
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Organisering av satsningen 

Satsningen vil organiseres gjennom en operativ gruppe av faglige nøkkelpersoner. For å sikre 

ivaretagelse av og samspill mellom forskning og utdanning, vil gruppen ledes av instituttleder 

evt. nestleder. Avdelingslederne, utdanningsleder og forskerutdannings-koordinator, vil 

fungere som ressursgruppe som skal gi innspill om strategi, planer, økonomi og sikre at 

satsningen har en nødvendig bredde og dybde, samt god forankring i avdelingene. Den 

operative gruppen vil bestå av utvalgte fagpersoner fra avdelingene som frikjøpes i en andel 

av stillingen. Gruppen skal fungere som kontaktledd inn mot avdelingene og forskergruppene 

og mot relevante nasjonale og internasjonale miljøer. Det er nødvendig at gruppen disponerer 

virkemidler som frikjøp til utvikling av samarbeid, arrangementer, invitere 

gjesteprofessorer/forskere. 

Tidslinje – fremdriftsplan 

Ved oppstart av satsningen vil vi lage en plan for de første tre år, og etter to år vil satsningen 

bli gjenstand for evaluering for å justere kursen i den videre utviklingen både med hensyn til 

relevans og suksess.  

Målsettinger (tentativt):  

For å sikre en gjennomføring som kan følges tett, vil satsningen ha mål på tre ulike nivåer: 

Samfunnsmål, effektmål og resultatmål.  

Samfunnsmål 

Dette er langsiktige mål som er knyttet opp mot samfunnsbehovene (se 

innledningen/bakgrunn). 

Effektmål 

HELSAMs satsning på primærhelsetjenesten skal føre til flere større og brede 

forskningsprosjekter innenfor og i samarbeid med aktører innen primærhelsetjenesten. I 

tillegg vil HELSAMs bidrag til innovasjon innen tjenestene øke. Studieprogrammene og 

forskerutdanningen gir flere studenter og ph.d-kandidater som vil gå inn i og styrke 

utviklingen i primærhelsetjenesten.  

Resultatmål 

Dette er konkrete og relativt kortsiktige mål som skal kunne evalueres underveis og derved 

fungere som underlag for en underveisevaluering. Eksempler på aktuelle resultatmål er: 

 Etablere nye avtaler med Oslo kommune og andre kommuner (2018) 

 Studieprogrammenes relevans for primærhelsetjenesten er tydeliggjort (2018) 

 Årlig finansieres ett nytt større prosjekt (fra 2019) 

 Jebsen senter? 2020 

 Forskerskolene er samkjørt og utgjør viktige komponenter i phd-utdanningen (2019) 
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Kort beskrivelse av avdelingenes forskning og undervisning av relevans for 
primærhelsetjenesten og samhandling 
 

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 
 
Forskningsaktivitet av relevans for primærhelsetjenesten og samhandling: 
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) har en stor prosjektportefølje av relevans for 
primærhelsetjenesten og samhandling mellom tjenestenivå. Hovedvekten av prosjektene har brukt 
ulike typer registerdata, men det er også eksempler på prosjekter som har utforsker samhandling 
med kvalitative metodikk. HELED har hatt en sentral rolle evalueringen av samhandlingsreformen, 
som organisert av Norges Forskningsråd, med studier av primær- og omsorgstjenestene. Et 
delprosjekt studerte om det skjedde et skift etter 2012 i fordelingen mellom fastlegetjenester og 
spesialisthelsetjenester med hensyn til et utvalg av pasientgrupper med kroniske sykdommer. Et 
annet delprosjekt har undersøkt om fallforebyggende tiltak har hatt effekt på hoftebrudd i 
kommunene. Et av de pågående prosjektene er «Comparative effectiveness analyses of coordinated 
care initiatives in three Nordic countries», finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektets mål er å 
evaluere effekter av tre hovedvirkemidler i Samhandlingsreformen: a) kommunal medfinansiering, 
b) kommunalt ansvar for utskrivningsklare pasienter og c) iverksetting av kommunale akutte 
døgnenheter. Forskere ved avdelingen har i samarbeid med andre miljø i og utenfor instituttet 
utviklet et prosjekt om tjenesteyting og samhandling mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten 
for pasienter med kroniske sykdommer, og spesielt for pasienter med diabetes type 2.  
 
Undervisningsaktivitet rettet mot primærhelsetjenesten og samhandling: 
HELED har ansvar for tre masterprogram og et bachelorprogram, i tillegg til faget 
kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitet (KLoK) i medisinstudiet. Helsetjenesten som helhet og 
samhandling mellom ulike nivåer og aktører står sentralt i alle program. Bachelorprogrammet i 
helseledelse og helseøkonomi, som ble etablert i 2002, har utdannet en rekke studenter som har fått 
jobb bl.a. innen økonomi- og personalenheter innen kommunehelsetjenesten. Det erfaringsbaserte 
masterprogrammet i helseadministrasjon har siden 1986 vært en møteplass på tvers av tjenestenivå, 
og har uteksaminert kandidater som har fått lederposisjoner både innen primærhelsetjenesten, 
spesialisthelsetjenesten og den sentrale helseforvaltningen. HELED etablerte i 2015 et samarbeid 
med Allmennlegeforeningen og har i 2016 og 2017 utviklet og gjennomført de to etter- og 
videreutdanningskursene rettet spesifikt mot primærhelsetjenesten: «Ledelse i 
primærhelsetjenesten» (HADM4601V) og «Samhandling og kvalitet i primærhelsetjenesten» 
(HADM4602V). Erfaringen med disse kursene har så langt vært svært gode og nye kurs planlegges.  
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Avdeling for helsefag 
 
Som fagmiljø arbeider avdeling for helsefag på tvers av profesjoner og disipliner, og 
helsetjenestenivå. Det betyr at avdelingens faglige orientering fokuserer på helserelaterte 
problemstillinger som angår flere profesjoner og fagfelt innenfor helse og medisin, og på hvordan 
ulike vitenskapsposisjoner kan bidra analytisk og konstruktivt inn i denne type kunnskapsutvikling. 
Avdelingen samarbeider med både primær – og spesialisthelsetjenesten mht til forskning og 
undervisning.  
 
Forskningsaktivitet av relevans for primærhelsetjenesten og samhandling 
Avdelingen er organisert i fire tverrfaglige forskningsgrupper: Self-management (SELMA), Samfunn, 
helse og makt (SHEP), Kunnskapsoverføring i helsetjenesten (KNOWIT), Kropp og funksjon 
(BODYFUNC). I tillegg drives det et stort eksternt finansiert forskningsprogram ved avdelingen, 
FYSIOPRIM.   
FYSIOPRIM har direkte relevans for primærhelsetjeneste og samhandling.  Dette er et 5+5 årig 
forskningsprogram om fysioterapi i primærhelsetjenesten, men med stor relevans for 
primærhelsetjenesten forøvrig. Målet med programmet er å skape ny kunnskap om og for klinisk 
praksis, etablere metoder og verktøy for systematisk og standardisert registrering av data relevant 
for klinisk praksis. Det er også en ambisjon å skape grunnlag for varige samarbeidsformer mellom 
klinikere i primærhelsetjenesten og forskningsmiljøer. Forskningsprogrammet drar veksler på flere 
av avdelingens tverrfaglige forskningsgrupper, men kanskje spesielt KNOWIT og BODYFUNC. 
Forskningsgruppen BODYFUNC inkluderer i hovedsak forskningsaktivitet med direkte relevans for 
primærhelsetjeneste og samhandling. Her inngår det blant annet prosjekter knyttet til nakke, kjeve 
og bekken problematikk i primærhelsetjenesten.  
 
De øvrige forskningsgruppene inkluderer alle forskningsaktiviteter som kan ha mer eller mindre 
relevans for primærhelsetjeneste og samhandling, selv om forskningen ikke nødvendigvis 
gjennomføres innenfor denne konteksten, men utgår i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. For 
eksempel kan dette dreie seg om tverrfaglig forskningsaktivitet knyttet til tema som sykeliggjøring, 
funksjon og livskvalitet, pasient- og brukererfaringer, self-management, recovery og rehabilitering, 
kliniske møter, makt, kunnskapsoverføringer /translasjon og helseinformasjonskompetanse (health 
literacy).    
 
Undervisningsaktivitet rettet mot primærhelsetjeneste og samhandling 
Dersom vi forstår undervisningsaktivitet relatert til masterprogrammet i interdisiplinær 
helseforskning, så er ikke primærhelsetjeneste eller samhandling førende tema, fordypninger eller 
læringsmål i programmet. Imidlertid brukes ofte tema og forskningsaktivitet fra forskningsgruppene 
inn som en type «case» i undervisningen. På denne måten blir studentene presentert for kunnskap 
og kunnskapsutvikling med relevans for primærhelsetjeneste og til dels samhandling.  Ansatte ved 
avdelingen driver også formidling og undervisning eksternt, deriblant i primærhelsetjenesten.    
  

http://www.med.uio.no/helsam/english/research/groups/fysioprim/index.html
http://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/kropp-funksjon/index.html
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Avdeling for sykepleievitenskap (ASV) 
Forskningen og undervisningen ved ASV er rettet mot pasienter og tjenestemodeller av relevans 
både for spesialist-, primærhelsetjenesten og samhandlingen på tvers. I mye av forskningen følger vi 
pasientene på tvers av nivåene. Kunnskapen som genereres er derfor i stor grad relevant for begge 
nivåer. I det følgende peker vi likevel på noen studier og undervisningsaktiviteter som vi anser er 
særlig relevant i primærhelsetjenesteperspektiv. 
 
I. Forskningsaktivitet av relevans for primærhelsetjenesten og samhandling 
Avdeling for sykepleievitenskap har i 20 år rettet mye av sin forskning mot primærhelsetjenesten, 
bl.a. gjennom ledelsen av det nasjonale prosjektet som ledet til etablering av utviklingssentre for 
sykehjem og hjemmetjenester i alle landets fylker og den første kliniske stipendiatstillingen i 
samarbeid med Oslo kommune. Samhandling og e-Helse rettet mot kommunehelsetjenesten har 
også vært gjennomgående temaer i en årrekke. 
 
Eksempler på pågående prosjekter (ikke komplett): 

Tema Relevans for primærhelsetjeneste/ 
samhandling 

Psykososial helse etter hjerneslag – intervensjonsstudie 
utført i hjemmet 

Hjemmebasert psykososial 
rehabilitering 

Nytt trinn i omsorgstrappen – Utvikling og utprøving av nye 
modeller for oppfølging av skrøpelig eldre  

Evaluering av avanserte geriatriske 
sykepleiere i kommunehelsetjenesten 

APPETITT – Applikasjon om Ernæring – Tiltak for helse og 
Trivsel 

Helsefremming/tidlig intervensjon i 
kommunehelsetjenesten 

CarerSupport – Støtte/kunnskapsoverføring til pårørende til 
personer med Alzheimers sykdom 

Helsefremming/forebygging 
 

Brukermedvirkningsbasert utviklling av egenomsorgstøtte i 
kommunal helsetjeneste til kronisk syke 

Helsefremming/forebygging 

Crosscare – old. Horisontal koordinering innen og mellom 
kommuner vedr. overføring mellom tjenester 

Samhandling 

Kartlegging og oppfølging av skrøpelige eldre i 
hjemmetjenestene 

Samhandling/kartlegging av behov for 
tjenester 

Rehabilitering etter traumatisk hjerneskade  Kartlegging av behov for kommunale 
tjenester 

Smerte, funksjon etter kneoperasjon Kartlegging av behov for kommunale 
tjenester 

Symptomer hos hjemmeboende KOLS pasienter   Kartlegging av behov for kommunale 
tjenester 

 
II. Undervisningsaktivitet rettet mot primærhelsetjenesten og samhandling 
 ASV har ett masterprogram i avansert geriatrisk sykepleie som i hovedsak retter seg mot 
primærhelsetjenesten og samhandling. Målet er å bidra til økt kompetanse om eldre med komplekse 
og sammensatte behov.  Studentene kommer både fra primært og spesialisthelsetjenesten. Master i 
sykepleievitenskap har flere kurse som er relevante for primærhelsetjenesten, bl.a. Forskning og 
utviklingsarbeid, innovativ praksisutvikling og normal aldring. Den nasjonale forskerskolen for 
forskning rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-Health-CARE) er forankret 
og ledes fra avdelingen. Et tverrfaglig forskernettverk om symtomer og sympomlindring, med 
pasienter også fra primærhelsetjenesten, ledes av to av våre professor II. Vi har i mange år hatt et 
etablert samarbeid med sykehjem og hjemmetjenester, bl.a. via Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester, som har resultert i flere samarbeidsprosjekter. Vi samarbeider også om en årlig 
dagskonferanse rettet spesielt mot kommunehelsetjenesten hvor aktuell ny kunnskap blir presentert 
og diskutert. Disse har meget god oppslutning blant ansatte i kommunehelsetjenesten.  
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Senter for medisinsk etikk 
Undervisning rettet mot primærhelsetjenesten  
Undervisning på medisinstudiet (modul 7) – Om samtykkekompetansevurderinger, tvang m.m. 
Kombinerte master- og etter- og videreutdanningskurs- SME har bygget opp tre kombinerte 
masteremner (5 st poeng) og videreutdanningskurs. Alle emnene/kursene henvender seg bredt ut 
mot hele helsetjenesten, inkludert primærhelsetjenesten. Tema: 1) Innføring i medisinsk og 
helsefaglig etisk teori og prinsipper, 2) Klinisk etikk, og 3) Veiledning av etikkrefleksjon.  
Innføringskurs i praktisk etikkarbeid i helsetjenesten – 2 dagers innføringskurs i praktisk etikkarbeid 
for helsetjenesten. Målgruppen er nye medlemmer av kliniske etikk-komiteer, etikk-veiledere og 
andre ressurspersoner for etikk-arbeidet i spesialist- og primærhelsetjeneste 
Undervisning for og i regi av kliniske etikk komiteer - Hvert år inviteres kommuner over hele landet 
til oppstarts- og/eller erfaringsseminar. Flere av de ansatte ved SME er også medlem i en klinisk etikk 
komite i primærhelsetjenesten, og bidrar med undervisning på vegne av den kliniske etikk komiteen.  
Nasjonal nettverkssamling for etikkveiledere- For å følge opp etikkveiledere som har ansvar for 
etikkrefleksjonsgrupper på sin lokal arbeidsplass, arrangerer SME nettverkssamling en gang i året. 
Nettverkssamlingene retter seg mot etikkveiledere i hele helsetjenesten. 
Prosjektbasert undervisning - SME har undervisning knyttet opp mot intervensjonsprosjekter 
Undervisning på oppdrag fra kommuner - SME tar også imot henvendelser fra enkeltkommuner 
som ønsker en generell undervisning i etikk, eller som ønsker å etablere KEKK/etisk råd eller 
etikkrefleksjonsgrupper. 
Undervisning rettet mot leger i primærhelsetjenesten - Ansatte ved SME bidrar med etikkseminar i 
utdanningen av veiledere i allmennmedisin, samt etikk-kurs for allmennleger og for sykehjemsleger 
og har utviklet ett nettkurs i etikk for alle leger i spesialisering (i samarbeid med legeforeningen). 
 
Forskning rettet mot primærhelsetjenesten  
2005-2011 Prioriteringer av helsetjenester til syke gamle i sykehjem og i sykehus- En 
kartleggingsstudie (med ASV). 
2008 - 2011 Etiske utfordringer og behov for etikkstøtte i kommunal helse- og omsorgstjeneste-  
Intervensjonsstudie i hjemmesykepleie, sykehjem og bolig for personer med psykisk 
utviklingshemming.  
2008 – 2012 Ansattes syn på, samt erfaringer med tvang og vurdering av samtykkekompetanse i 
sykehjem - Intervjustudie av ansatte i sykehjem etter innføring av nytt lovverk 
2010 – 2011 Pasienter og pårørendes erfaringer og synspunkter på etiske utfordringer i sykehjem. 
Intervjustudie om erfaringer med, og synspunkter på bruk av tvang og beslutninger knyttet til livets 
slutt.  
2010 – «3 IV» studien (m/Allmennmedisin)- Intervensjonsprosjekt i sykehjem 
2012 – 2018 Forhåndssamtaler i sykehjem (m/Helsefag og sykepleievitenskap) - 
intervensjonsprosjekt  
2011 – 2017-Evaluering av den nasjonale etikksatsningen - Intervjuundersøkelse og survey. 
2011-2016 – Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykiske helsetjenester - Nasjonal survey 
2013-2018 – Krenkelser i psykiske helsetjenester- En kartleggingsstudie 
2016-2019 – Prioriteringer av sykehjemsplasser (m/HELED)- En kartleggingsstudie 
2016-2017 – Etiske utfordringer og behov for etikkstøtte i helsesøstertjenesten - 
Intervensjonsprosjekt  
2017-2021 Etablering av kliniske etikkomiteer i kommunal helse- og omsorgstjenester -  
Intervensjonsprosjekt  i fire kommuner  
2017-2021 Involvering av pårørende ved alvorlig psykisk lidelse i kommunale helse- og 
omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester – En intervensjonsstudie 
2017-2020 Forhåndssamtaler i allmennpraksis (m/allmennmedisin i Tromsø)- En kartleggingsstudie 
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Avdeling for samfunnsmedisin 
 
Forskning med relevans for primærhelsetjenesten  
Så godt som all forskingen ved avdelingen er i sin natur rettet mot primærhelsetjenesten (i en bred 
forstand). Det benyttes et bredt spekter av tilnærminger som spenner fra registerforskning til 
antropologisk og historisk forskning. Som en illustrasjon av avdelingens særskilte kompetanse og 
aktivitet, beskrives en relativt nylig etablert gruppe.  
 
Gruppe for praktisk samfunnsmedisin ble til som en respons på det økende fokuset på 
brukermedvirkning i helseforskning, og er et initiativ for å formalisere og videreutvikle miljøets lange 
tradisjon med flerfaglig, aksjonsrettet samfunnsmedisinsk forskning på sosial ulikhet - nasjonalt og 
internasjonalt. Sentralt i gruppens tilnærming til brukermedvirkning er det vi kaller et tre-parts 
samarbeid mellom forskere, brukere og praksis-, og lokalsamfunnsorganisasjoner. I dette ligger både 
utvidelse av aksjonsrettede prosjekters omfang og nedslagsfelt, og systematisering og 
videreutvikling av metoder og modeller for slike samarbeidsprosjekter.  

Siden oppstart har gruppen fokusert på migrasjon og helse, med særlig vekt på individer og 
grupper som har en svak tilknytning, med få og uklare rettigheter, til det norske helsesystemet, 
enten gjennom vedvarende migrasjon (arbeidsmigranter) eller irregulær status. Gruppens formål er 
at avdelingens kunnskap og ansatte skal kunne komme til nytte i planlegging og gjennomføring av 
samfunnshelsetiltak i partnerskap med samfunnsnære organisasjoner og institusjoner, og de 
pågående migrasjonsprosjektene (PhD, Masteroppgaver på International Community Health 
programmet, og prosjektoppgaver på medisinstudiet) er utviklet i tett samarbeid med Kirkens 
Bymisjon og deres gatenære institusjoner, som Helsesenteret for papirløse migranter og Nadheim.  
 
Undervisningsaktivitet rettet mot primærhelsetjenesten og samhandling 
Mye av vår undervisningsaktivitet retter seg indirekte mot primærhelsetjeneste og samhandling, i 
det ambisjonen i nytt studieopplegg har vært å utdanne leger som kan være med på å utforme 
fremtidens helsevesen, og da ta tak i utfordringene i primærhelsetjenesten spesielt. 
 
Simulering av ansvarsgruppemøte: Hovedmålsetningen i denne undervisningen er samhandling og 
brukermedvirkning i primærhelsetjenesten rundt kroniske pasienter. Både samhandlingsreformen 
og primærhelsemeldingen pekte på samhandlingen rundt kroniske syke pasienter som den store 
utfordringen. Undervisningen er et samarbeid mellom Oslo kommune (hjemmesykepleien og NAV), 
brukerorganisasjonene i rusfeltet og TSB – tverrfaglig spesialisert rusbehandling og UiO. Studenten 
spiller fastlege i møtet, alle de andre aktørene spiller seg selv. Undervisningen forberedes i 3 ulike 
seminarer der vi belyser kompetanse og roller hos ulike aktører. Studentene leverer som obligatorisk 
arbeidskrav en Individuell Plan for pasienten etter møtet.  
 
Undervisning om samhandling med deltakelse fra praksiskonsulenter i primærhelsetjeneste og 
spesialisthelsetjeneste. Utfordringer knyttet til samhandling innad i primærhelsetjenesten 
(samarbeid med hjemmesykepleie, lavterskeltilbud, fysioterapitjeneste), en ny situasjon med stadig 
sykere pasienter i primærhelsetjensten (Kommunale Akutte Døgnplasser, avansert 
sykehjemsbehandling etc) er også tema her.  
 
Samfunnsmedisin i primærhelsetjenesten: studentene besøker andre institusjoner 
(hjemmesykepleie, NAV, sykehjem). Dessuten har de seks oppgaver, en for hver uke i 
primærhelsetjenesten, om temaer som forebygging lokalt, aktuelle samarbeidspartnere, 
trygdemedisin, organiseringsutfordringer etc.  
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Avdeling for allmennmedisin 
 
1. Forskningsaktivitet av relevans for primærhelsetjenesten og samhandling 
Avdeling for allmennmedisin er Fakultetets mest sentrale enhet for medisinsk forskning i 
primærhelsetjenesten. Hovedfokus er problemstillinger av relevans for allmennlegers arbeid som 
fastlege, legevaktslege, sykehjemslege, helsestasjonslege og skolelege. Men her inngår også mer 
befolkningsrettede, registerbaserte og epidemiologiske studier, både longitudinelle studier og 
tverrsnittsundersøkelser. En stor andel av forskningen innebærer samhandling, det være seg 
vertikalt mot spesialisthelsetjenesten eller horisontalt med andre deler av kommunehelsetjenesten. 
Ved årsskiftet 2016/2017 ledet/deltok avdelingens ansatte i 154 små og store prosjekt [3-4 EU-
prosjekt, 9 postdoktorprosjekt, 56 ph.d prosjekt (hvorav veileder/medveileder for 44), 51 
forskerprosjekt, 21 AFU-prosjekt og 13 studentprosjekt ]. Det er derfor vanskelig å trekke fram 
enkeltprosjekt her, det vises i stedet til avdelingens årsmelding som finnes på 
www.forskningsenheten.no. 

Det er mange mulige måter å kategorisere allmennmedisinsk forskning på. Det kan være 
etter diagnose, pasienters aldersgruppe, klinisk setting, valg av metode, grad og type av samarbeid 
med andre medisinske spesialiteter /andre profesjoner. Tematisk favner forskningen vidt og spenner 
over de fleste deler av klinisk medisin, her sortert i fem grupper som representerer våre viktigste 
forskningsfelt i dag:  
1.) Antibiotika/infeksjoner og annen legemiddelforskning – omfatter både kliniske, epidemiologiske og 
kvalitetsforbedringsstudier. Legemiddelbruk hos eldre (også i sykehjem) er viktig del her.  
2.) Diabetes type 2, hjerte-kar, etnisitet, svangerskap og vitamin D: mest tverrsnittstudier/befolkningsstudier.  
3.) Muskel-skjelettlidelser, symptomforskning, hodepine og kreft. Kliniske studier 
(diagnostikk/behandling/rehabilitering), befolkningsundersøkelser og helsetjeneste-/samhandlingsforskning.   
4.) Barne- og ungdomshelse, rus og psykiatri. Kliniske studier, samhandlingsprosjekt, tverrsnittsundersøkelser, 
registerstudier. 
5.) Helsetjeneste- og trygdeforskning, universitetspedagogisk forskning relatert til studentundervisningen.   

 
Innen alle grupper er det både kvalitativ og kvantitativ forskning, og i alle grupper er det et betydelig 
innslag av flerfaglighet, tverrfaglighet og samhandling. 
 
2. Undervisningsaktivitet rettet mot primærhelsetjenesten og samhandling 
Allmennmedisin er et av tre kliniske hovedfag på legestudiet med undervisning i samtlige moduler av 
studiet. Formålet er å motivere studentene for en framtidig karriere som allmennleger og å 
forberede dem til å kunne starte i spesialisering i allmennmedisin etter endt grunnutdanning. 
En fellesnevner for undervisningen er fokus på møtet mellom lege og pasient i 
kommunehelsetjenesten: enten i fastlegepraksis, på legevakt, i sykehjem mv. Dette gir anledning til 
å belyse klinisk kommunikasjon, diagnostikk, behandling, forebygging, oppfølging og samhandling 
med andre deler av helsetjenesten. Undervisningen bevisstgjør studentene på fastlegens rolle i 
utredning og behandling av sykdom og som koordinator for involvering av andre aktører i primær- 
eller spesialisthelsetjenesten i behandlingen. Samarbeid/samhandling med andre er derfor en 
naturlig viktig del av undervisningen.  

Viktigste arena for læring av klinisk allmennmedisin er praksisperioden i 5.studieåret der 
studenten læres opp i praktisk allmennmedisinsk arbeid gjennom hospitering i 6 uker hos en 
fastlege. Foruten klinisk allmennmedisin, innebærer praksisperioden lokalt forankret 
samfunnsmedisin og hospitering hos andre aktører i primærhelsetjenesten.  Også tidlig i legestudiet 
har studentene kortere besøk hos fastleger, da med vekt på lege- og pasientrollen, klinisk 
kommunikasjon og undersøkelsesteknikk. Avdeling for allmennmedisin har tatt initiativ til og er 
ansvarlig for 2 ukers klinisk praksis for legestudenter i sykehjem. Dette skjer i siste studieåret og 
foreløpig et tilbud for en del (nå 17 stk) av kullet. I forbindelse med dette har vi sampraksis. Med 
utgangspunkt i en pasient med sammensatte behov samarbeider legestudentene med studenter fra 
andre helseprofesjoner som også har praksisundervisning i samme setting for å lage en individuell 
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plan for videre behandling. Det er også avdeling for allmennmedisin som i sin tid tok initiativet til 
KLOK-undervisningen og til tverrfaglig undervisning i akuttmedisin sammen med sykepleiere under 
spesialisering i anestesi.  
 
I 2016 har det foregått intens planlegging av de to store kliniske modulene Modul 3 (M3 - første 
kliniske modul i tredje studieår) og Modul 8 (M8– den integrerte kliniske modul som går over siste 
studieåret). Begge kommer på timeplanen fra 2017. Det er også nytt at studentene i Modul 2 og 3 
skal velge å fordype seg i et elektivt emne over 14 dager. Dette trådte i kraft i 2017, og avdelingens 
elektive emne nå er migrasjonshelse der vekten legges på å møte ulike aktører ute i kommunene og 
deres brukere. Stor grad av egenaktivitet fra studentenes side.  

Siden det er eksamen i alle moduler og vi er inne i alle moduler, er vi med på å gjennomføre 
10 eksamener hvert halvår! Undervisningen er et felles prosjekt for hele avdelingen – uansett hvilket 
forskningsfelt vi ellers brenner for. Dette er krevende og det er helt nødvendig at alle bidrar, også de 
mange som formelt sett ikke har undervisningsplikt lagt til sine stillinger.  
 
 


	primærhelse-1
	primærhelse-2
	pht_FacBoard_oct 2017
	Vedlegg satsning primærhtj




