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Høringsmøte i Stortinget om Stortingsmelding 29 Morgendagens omsorg
Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) imøteser det videre utviklingsarbeidet som skisseres i
Stortingsmelding 29 Morgendagens omsorg. NFF er helt enig med Regjeringen som vil bidra til en
faglig omstilling av den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjennom sterkere vekt på
rehabilitering, forebygging og tidlig innsats. Det er viktig for NFF å sikre kvalitet i dette arbeidet, og vi
vil derfor komme med noen innspill som sikrer kvalitet og innovasjonen i meldingen.
Hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig arbeidsform i hjemmetjenesten som støtter brukerne i å leve
lengst mulig som de ønsker. I hverdagsrehabilitering kan annet personell læres opp til å motivere og
trene klientene i forhold til trening i dagliglivets aktiviteter. Det er viktig at dette følges opp tett av
fysioterapeuter, ergoterapeuter eller sykepleiere med rehabiliteringskompetanse som kan vurdere at
utvikling og konsekvenser skjer på en kvalitetssikret måte. Det er også viktig å skille
hverdagsrehabilitering fra spesialisert rehabilitering der det er behov for eksempel for spesifikk
fysioterapi.

Faglig omstilling og bredere kompetanse
NFF er helt enig med regjeringen at det er nødvendig med faglig omstilling i omsorgstjenestene som
krever endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærmingsmåter. Det er
et stort behov for nytenking i omsorgssektoren for å sikre en bærekraftig, verdig og aktiv
omsorgstjeneste. Dette handler ikke bare om bruk av ny teknologi, men om bruk av kompetanse og
vilje til å tenke nytt og prioritere annerledes. Fysioterapeuter kan bidra til en viktig holdningsendring
og mer aktiv omsorg, og bidra til nytenkning når det gjelder å gi en hensiktsmessig helsetjeneste til
en økende andel av befolkningen. I enkelte kommuner er det gode eksempler på at når
fysioterapeuter har fått være med i planleggings- og utviklingsarbeid og kommet tidlig inn for å
kartlegge eldres funksjonspotensial, har fysioterapeutene kunnet bidra til at de eldre blir mer
selvhjulpen – lenger.

Postboks 2704 St. Hanshaugen • 0131 • Oslo • Besøksadresse: Stensberggaten 27
Tel.: +47 22 93 30 50 • Fax: +47 22 56 58 25 • E-post: nff@fysio.no • www.fysio.no • Org. nr.: 840 414 892 • BNK.: 1609 50 18 185

Samhandlingsreformen vektlegger tverrfaglig samarbeid for å oppnå optimale resultater for
pasientene. NFF er enig i at dette er viktig, og er opptatt av at det må være gode rammebetingelser
for tjenestene som bidrar i en slik retning. Organiseringen av helsetjenesten i kommunene er i liten
grad tilrettelagt for tverrfaglig samarbeid. For NFF er det viktig å bidra til at fysioterapeuter både
utvikler sterk faglig trygghet og identitet og deltar konstruktivt i tverrfaglig samarbeid. Det er derfor
nødvendig å arbeide for rammer for fysioterapitjenesten som åpner for å arbeide tverrfaglig og
anvende fysioterapeuters kompetanse til beste for pasientene og befolkningen.
NFF er bekymret for at tallene fra KOSTRA viser en nedgang i fysioterapeutårsverk i kommunene til
tross for at samhandlingsreformen ønsker å fremme forebygging og rehabilitering i kommunene som
er arbeidsformer som krever fysioterapeuters kjernekompetanse.
Velferdsteknologi:
Det er avgjørende at muligheter og gevinster av velferdsteknologi vurderes i et bredt perspektiv.
Tverrfaglig kompetanse i vurderingene er viktig både for å kunne vurdere brukernes funksjonsnivå,
ressurser og behov og med dette utgangspunktet vurdere mulige teknologiske løsninger. NFF mener
at det er svært viktig å ivareta og bygge videre på denne tverrfaglige kompetansen som finnes i
hjelpemiddelsentralene. Hjemmetjenesten er et av områdene som kan få nye muligheter ved hjelp
av velferdsteknologi. I forhold til å få bedre ressursutnyttelse i fagutøvelsen er det viktig å poengtere
at velferdsteknologi må settes inn der det kan føre til trygghet og hverdagsmestring og ikke erstatte
menneskelig kontakt.
NFF mener det er helt nødvendig at det iverksettes et nasjonalt program for utvikling og
implementering av velferdsteknologi, slik det foreslås. Det er etter NFFs mening avgjørende at det
parallelt skjer en satsning på IKT i kommunesektoren og samkjøring med spesialisthelsetjenesten slik
at systemer som bygges opp kan fungere sammen.
Forskning og innovasjon:
Det er viktig for NFF å påpeke behovet for forskning i kommunehelsetjenesten. Mye av forskningen
som skjer i dag er tilknyttet universitetene og spesialisthelsetjenesten og mange av
problemstillingene og forskningsresultatene er ikke aktuelle eller anvendbare i
kommunehelsetjenesten. NFF mener derfor at rammevilkårene for fysioterapeuter i
kommunehelsetjenesten må legges til rette for at fysioterapeuter kan involvere seg i
forskningsprosjekter i kommunehelsetjenesten. Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
har en stor satsning på forskning i primærhelsetjenesten og på å bygge opp miljøer der forskere og
klinikere samarbeider i alle ledd av forskningsprosessen (FYSIOPRIM). Dette synes å være et viktig og
riktig veivalg.
NFF støtter en samlet innovasjonsordning som støtter kommunenes forsknings-, innovasjons- og
utviklingsarbeid på helse- og omsorgsfeltet. Det er viktig å bygge videre på Utviklingssentre for
sykehjem og hjemmetjenester og involvere etablerte innovasjons- og forskningsinstitusjoner.
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