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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Norsk Fysioterapeut Forbund
Velg et arbeidsområde
Næringsutvikling
Forskningskvalitet og internasjonalisering
Kunnskapssystemet
Kommunesektoren
Globale helseutfordringer

1.

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

Innenfor kommunesektoren er det en styrke at det er mange dyktige og engasjerte fagutøvere som
ønsker å bruke sin kompetanse - sammen med andre - for å utvikle gode helse- og
omsorgstjenester og legge til rette for god folkehelse, til beste for kommunens innbyggere. Det er
mao et stort menneskelig potensiale for å utvikle tjenestene.
Kommunenens selvråderett i organisering - og prioritering av helse- og omsorgstjenestene kan
være en begrensning mht kunnskapsutvikling innenfor sektoren. Mangel på profesjonsutøvere i
kommunene, begrensing av kommunenes ansvar for forskning til tilrettelegging, og begrensede
incentiver til kunnskapsutvikling, gir ikke optimale muligheter for kritisk refleksjon over eksisterende
praksis, nytenkning og forskning i kommunene.
Norsk Fysioterapeut Forbund mener at volumet av fysioterapeuter er for lavt i kommunene og at
fysioterapeuters spisskompetanse er altfor lite benyttet og utnyttet innenfor kommunesektoren, det
være seg i praksis, innenfor utviklingsarbeid eller i forskning. Fysioterapeuter har spisskompetanse
når det gjelder forståelse av hva som fremmer optimale bevegelsesmuligheter og god funksjon og
kan legge til rette for dette. De har spisskompetanse i å vurdere sammenhenger mellom
belastningsforhold i vid forstand og utvikling av muskel/skjelettlidelser. De kan påvirke forhold som
gir plager gjennom ulike behandlingstiltak. Og de har spisskompetanse innen rehabilitering, for å
nevne noe.
Når det gjelder hva slags kunnskap forskningen hittil har gitt oss, så har den i hovedsak vært
diagnoserelatert, og med RCT som gullstandarden. Bl.a vet vi mye om risikofaktorer for å utvikle
sykdom og vi vet mye om gjennomsnittseffekter av ulike avgrensede behandlingstiltak på spesifikke
sykdommer. NFF synes det er en svakhet i dagens system at man i så stor grad skiller somatikk og
psykiatri, og at kvalitativ forskning har lav status. Menneskets plager og lidelser kan være vanskelig
å kategorisere i veldefinerte bokser. Samtidig må forebygging og behandling av slike lidelser være
noe langt mer enn velavgrensede tiltak og standardiserte prosedyrer som «appliseres» på
pasienten. Behandling er også alltid en relasjon og valg av tiltak må tilpasses den enkelte. I alt for
stor grad har det vært forskning med problemstillinger, utfallsmål og metoder som bidrar til å gjøre
virkeligheten «for enkel», og som ikke er tilpasset det «sammensatte og komplekse» som
muskel/skjelettlidelser og fysioterapibehandling er eksempler på.

2.

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

Det ligger utfordringer og muligheter i at HelseOmsorg21 har større fokus på praksisnær – og
pasientnær forskning. NFF mener at det må bety at forskning skal ta utgangspunkt i praksis, slik
praksis utøves og i det som er betydningsfullt for pasientene. Det innebærer at forskningen også
må romme de faglige vurderingene og det faglige skjønnet som utøves av profesjonene i den
enkelte situasjon. Og det innbærer at man må ta utgangspunkt i pasienters funksjonsnivå på
områder som er av betydning for å realisere viktige mål for dem.
Forskningen må ta utgangspunkt i reell klinisk utøvelse, og ikke en utøvelse som er tilpasset et
ønske/behov om forenkling og/eller "standardisering" av fagutøvelse. Dermed bør fagutøverne selv
være viktige medspillere i å utvikle forskningsspørsmål og datainnsamlingsmetoder som de mener
kan belyse viktige sider ved klinisk praksis.
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter har bevilget 32 millioner over en 5 års periode
der det bl.a er utviklet modeller for forskning i primærhelsetjenesten med et nært samarbeid mellom
praksisfeltet og forskningsmiljøene. Fysioterapeuter i praksisfeltet har fått kombinasjonsstillinger,
det er utviklet hospitantordninger, og det er gitt midler til veiledningsstillinger. Dette har bidratt til
vinn-vinn situasjoner både for praksisfeltet og forskningsmiljøene. En slik modell kan med foredel
videreutvikles til å inkludere det tverrfaglige samarbeidet som er i mange pasientforløp.
Det er viktig at forholdet mellom forskning og praksis/klinisk utøvelse innenfor det som gjelder på
områder som forebygging/helsefremming, og behandling og rehabilitering av muskel/skjelettlidelser,
blir like mye fra utøvelse til forskning som fra forskning til utøvelse. Hvis man med forståelsen av at
utfordringen er å "implementere forskning til praksis", mener at forskningen skal foreskrive praksis,
bidrar man til en instrumentalisering, både av forskning og av klinisk praksis, som er uheldig.
Med samhandlingsreformen er det både en mulighet og en utfordring knyttet til det felles målet om
utvikling av en kvalitativt god helse- og omsorgstjeneste, sett fra forskeres ståsted,
beslutningstakere/myndigheter og fagutøvere. Det er viktig at alle aktører spiller på lag, og sammen
med befolkningen/brukere/pasienter og slik at det utvikles kvalitetsindikatorer som er meningsfylte
for alle parter.

3.

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

* Økt forståelse for sammenhenger mellom menneskers liv - og menneskers plager innenfor
området muskel/skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser, og hva som kan bidra til å fremme
helse/forebygge slike lidelser, til å behandle dem og til å understøtte menneskers mestringsevne
(Mer fokus på det salutogenetiske helseperspektivet)
* Økt kunnskap om hvordan erfaringer fra eksempelvis mellommenneskelige samspill, lek og
aktivtet påvirker menneskets biologi, og om den gjensidige påvirkningen mellom biologi og hjernens
struktur og funksjon
* En kommunehelsetjeneste som er kjennetegnet av høy kvalitet på tjenestene til beste for
befolkningen og med kvalitetsindikatorer som bidrar til en bedre sammenheng mellom forskning,
fagutvikling og styring av ressurser
* Økt kunnskap om hvilke organisatoriske modeller og finansieringsordninger som bidrar til
koordinerte, trygge og helhetlige pasientforløp.
* Utvikling av teknologi som kan bidra til bedre helse og et mer selvstendig liv for mennesker med
forbigående eller varige funksjonsnedsettelser

4.

Anbefalinger og forslag til tiltak:
- Maksimum 2500 tegn.

* Opprette arenaer for samarbeid mellom ulike forskningsmiljøer på universitet/høgskole, klinikere i
kommunehelsetjenesten og kommuneledelsen innenfor helse/omsorg
* Opprette fagutviklingsstillinger i kommunene for profesjonsutøvere med forskerkompetanse
* Styrke forskningskompetansen innenfor forskningsstrategier som aksjons- og følgeforskning
særlig
* Bygge opp forskning innenfor både fagspesifikk profesjonsutøvelse og tverrfaglige helsetjenester
for å utvikle helsetjenestene med kvaliteter som er av betydning for pasientenes/brukerne.

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

