Innspill til HelseOmsorg21
Bruk dette skjemaet for å gi ditt innspill til den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for
helse- og omsorgssektoren. Innspillsrunden begynner 17. september og avsluttes 14. oktober.
Innspill kan sendes til hvert enkelt arbeidsområde. Les mer om arbeidsområdene her.
Det er mulig å sende innspill til flere/alle de fem arbeidsområdene.
Innspill sendes som vedlegg til e-post: innspill_ho21@forskningsradet.no.

Ethvert innspill som mottas innen utgangen av mandag 14. oktober, regnes som saksdokument i
strategiprosessen og publiseres på nettsidene til HelseOmsorg21. Forskningsrådet vil ikke besvare
eller kommentere innspill. Prosessen er offentlig og anonyme innspill blir ikke behandlet. Vi
forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har krenkende
utsagn eller inneholder spam og reklame.
Generelle spørsmål kan rettes til:
helseomsorg21@forskningsradet.no
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1.

Hovedbilde av dagens kunnskapsstatus og situasjon:
- Styrker og svakheter/mangler i dagens system. Maksimum 2500 tegn.

I innspillene til "Kunnskapssystemet" velger NFF å ikke fokusere på hva slags helse- og
omsorgstjenesteforskning vi trenger, da dette er omtalt i innspillet til Kommunesektoren, der vi
mener de største utfordringene ligger på forskningssiden.
En grunnpilar for gode helse- og omsorgstjenester er at de skal være kunnskapsbaserte. Norsk
Fysioterapeut Forbund støtter selvsagt det. En svakhet i dagens system er imidlertid at det i liten
grad reises faglige diskusjoner om hva som reelt legges i begrepet "kunnskapsbasert" og hva som
skal til for at fagutøvelse blir mer kunnskapsbasert. Selv om man nå legger denne definisjonen til
grunn: "Kunnskapsbasert praksis er å integrere den beste, tilgjengelige forskningskunnskapen med
klinisk ekspertise og pasientens verdier og preferanser" (Kunnskapssenteret Rapport16/2011), der
det er vekt på at forskningskunnskap skal integreres med andre kunnskapskilder, er det fortsatt
forskningskunnskapen som tillegges betydning. For at noe skal bli mer kunnskapsbasert, skal det
bli mer forskningsbasert. Og ikke hvilken som helst forskningskunnskap: Kunnskapsbasert =
forskningsbasert = evidensbasert forskning = randomiserte, klinisk kontrollerte forsøk. En slik
forståelse er en innsnevring av både forskning, kunnskapsbegrepet og av klinisk praksis. Det
oppfatter NFF som en svakhet ved dagens system. Forskning er noe mer enn det som kan
utforskes via RCT'er, kunnskap er noe langt mer enn forskningskunnskap og klinisk praksis er noe
langt mer enn å anvende forskning.
Å koordinere aktiviteter og sikre synergier mellom forskning, innovasjon og utdanning er selvsagt
fornuftig. Det kan gi vinn-vinn-situasjoner på alle områder. Spørsmålet er imidlertid både hva slags
forskning det er snakk om og forskningskunnskapens plass i utdanningene. NFF er enig i at
praksisnær forskning og brukerperspektivet er viktig å bringe inn i forskningen. NFF er imidlertid
redd for at fokuset på forskning inn i profesjonsutdanningene kan ta overhånd, og gå på bekostning
av annen kompetanse kommende profesjonsutøvere trenger å utvikle. Et godt helsevesen krever at
man utdanner reflekterte profesjonsutøvere, med gode kliniske ferdigheter og som er trygge nok til
å gjøre selvstendige faglige vurderinger i den enkelte situasjon. Dette er også kunnskap, og det må
trenes og øves særskilt. Forskning skal være med på å underbygge faglige beslutninger, men de
kan på ingen måte utgjøre beslutningsgrunnlaget alene.

2.

Vurderinger:
- Utfordringer og muligheter inkludert besvarelse av evt. konkrete spørsmål på området.
Maksimum 2500 tegn.

Innen helse- og sosialfagutdanningene er det viktig å utdanne profesjonsutøvere som er i stand til å
forholde seg til stadige organisatoriske endringer i helsevesenet, en rivende teknologisk utvikling og
et hurtig voksende forskningsstilfang om ulike sider ved helse og sykdom og forebygging og
behandling. Hvilke utfordringer gir dette for profesjonsutdanningene: Hva slags basiskompetanse er
nødvendig? Hvordan kan den utvikles?
NFF mener det er viktig å holde fast ved profesjonsutdanningene og styrke dem. De har mange
kvaliteter som bidrar til å utvikle trygge profesjonsutøvere som kjenner sitt fag og fagets grenser.
Gode samarbeidspartnere blir man når man har et trygt faglig fundament å stå på. For å kunne stå i
endring, kreves faglig trygghet. Felles grunnutdanninger for profesjonsutdanningene er ikke veien å
gå. Det er selvsagt mange fellestrekk i den kunnskapsbasen helseprofesjonene trenger. Men
kunnskapen må settes inn i det faglige perspektivet og i den faglige sammenhengen som
kjennetegner hver enkelt profesjon for å bli relevant og anvendbar.
Når vi skal utdanne profesjonsutøvere som bl.a skal være i stand til kontinuerlig kunnskapsutvikling,
som kritisk reflekterer over egen fagutøvelse, og som kan la seg informere av relevant forskning,
må slike ferdigheter øves i den faglige konteksten og den spesifikke faglige sammenhengen. Først
da blir det relevant og meningsfylt. Når vi skal utdanne profesjonsutøvere som er gode
samarbeidspartnere og som kan delta konstruktivt i tverrfaglig arbeid, legger vi til rette for det
gjennom læring-i-praksis. Tverrfaglig samarbeid læres ikke teoretisk og på et tidspunkt i studiet der
man ikke kjenner eget fag. Det læres best i tilknytning til klinisk praksis, i reelt samarbeid med
pasienter osv. Det ligger både store utfordringer og store muligheter i å få til et tettere samarbeid
mellom praksisfeltet (som senere skal motta dem som er utdannet), utdanningsinstitusjonene og
forskningsinstitusjonene, både når det gjelder å få til god profesjonsspesifikk praksis og praksis på
samme tid og sted for flere profesjoner.
Utdanningsløpet bachelor - master - PhD studier synes som en fornuftig utdanningsstige.
Videreutdanningene er i dag i en mellomstilling. Det kan være hensiktsmessig at emnene utvikles til
master-nivå, slik at man har mulighet for å gå videre til master om det er ønskelig.

3.

Målsettinger:
- Identifisere konkrete mål det er ønskelig å oppnå. Maksimum 2500 tegn.

* Styrke forskning som er praksis- og pasientnær
* Sikre rammevilkår for profesjonsutdanningene som styrker klinisk kompetanse hos kommende
profesjonsutøvere
* Utvikle FoU-prosjekt i samarbeid mellom studenter, lærere, praksisfelt og forskere som stimulerer
til gode pasientforløp og tverrfaglig samarbeid
* Utvikle tverrfaglig samarbeidskompetanse hos profesjonsutøvere i praksis
* Styrke studentenes evne til kontinuerlig kunnskapsutvikling og kritisk refleksjon over egen
fagutøvelse
* Utvikle videreutdanningene slik at de kan inngå i masterløp

4.

Anbefalinger og forslag til tiltak:
- Maksimum 2500 tegn.

* Gi høyere rammefinansiering til profesjonsutdanningene
* Etablere praksisperioder for flere grupper av profesjonssutdanninger samtidig
* Etablere poliklinikker for flere profesjonsutdanninger under samme tak(i dag har vi
undervisningssykehjem - som er bra, men har en begrenset målgruppe) der man også kan drive
utprøvende prosjekter når det gjelder tiltak i forhold til reelle pasienter, og evaluere disse
*Etablere forbedringskunnskap som tema i profesjonsutdanningene
* Utvikle profesjonsspesifikke videreutdanningsemner til mastergradsnivå
* Utvikle robuste tverrfaglige mastere innen helse- og omsorgstjenestene, som gir innpass for
profesjonsspesifikke videreutdanninger

Vurderinger og kommentarer som faller utenfor alle arbeidsområdene.
- Maksimum 2000 tegn.

