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FYSIOPRIM

• Forskningsprogram på fysioterapi i 
primærhelsetjenesten, ledet av Professor Nina Vøllestad

• Totalt 10 (5 + 5) år finansiering (fra 2010) fra Fond til 
etter– og videreutdanning av fysioterapeuter 
(Fysiofondet)

• Forskjellige prosjekter og samarbeidsmodeller inn i 
primærhelsetjenesten
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Hvorfor?

• Samhandlingsreformen er avhengig av økt og varig 
forskningsinnsats i primærhelsetjenesten

• Det mangler gode modeller for forskning og 
dokumentasjon om nytteverdi og kostnader

• Det er behov for mer dyptgående kunnskap om 
fysioterapipraksis i primærhelsetjenesten

• FYSIOPRIM var forut for sin tid…….
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Mål for FYSIOPRIM

• Økt kunnskap gjennom forskning av høy kvalitet

• Høyere kompetanse gjennom utstrakt samarbeid

• Bedre grunnlag for 

• Høyere kvalitet på klinisk praksis

• Flere forskningsprosjekter som er relevante for 
primærhelsetjenesten

• Større og varig forskningsinnsats
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Utvikling av systemet til 
et godt klinisk verktøy

Studere forløp  og prognostiske faktorer,
kliniske prediksjonsregler
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Utvikle en database - mål

• Etablere en database som 
dekker alle pasientkategorier 
som behandles av 
fysioterapeuter

• Generere kunnskap om 
prognose, forløp og 
prognostiske faktorer

• Utvikle og implementere 
kliniske verktøy som 
understøtter klinisk 
arbeid

• Videreutvikle 
arbeidsmodeller og 
kliniske verktøy for å 
oppnå kunnskapsbasert 
praksis og optimal 
ressursutnyttelse
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Hva har vi?
• Et godt utgangspunkt for 

en database i 
primærhelsetjenesten

• Mer enn 4000 pasienter registrert
• Fra ca 100 terapeuter 
• Datainnsamlingen pågår 

• Utviklet et verktøy som kan brukes i 
klinikken
• Mer PROM data i journal
• Bedre dokumentasjon av mål for, 

hensikt med og resultat av behandling
• Utgangspunkt for mer strukturerte 

journaler

• 44 vitenskapelige publikasjoner 
(desember 2019)
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Deltagerne

• 87% hadde muskelskjelettplager

• 69% kvinner

• Alder(SD): kvinner 49 (17) år, menn 49 (18) år

• 50% med høyskole/universitetsutdanning

• 7% var postoperativ oppfølging

• Er representative for pasienter som behandles av 
fysioterapeuter i primærhelsetjenesten mht kjønn, 
alder, diagnose/henvisningsårsak, sammenlignet 
med HELFO data fra 2016-2017 (Evensen et al 2018)
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Hva kommer deltagerne for?

Muskelskjelett (87%)

• 22% Columna

• 19% Kne

• 11% Skulder

• 9% Hofte

• 8% MSK uspesifikk lokalisering

• 6% Utbredte smertelokalisering

• 6% Underekstremitet

• 4% Overekstremitet

• 1% Kjeve

Annet (13%)

• 4% Anspenthet/angst

• 3% Nevrologi

• 1 % Utmattelse

• 1% Underlivsplager/gynekologi

• 1% Respirasjon

• <1% PTSD

• <1% Psykiatri

• 2% var «Ikke klassifiserbare»
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Hopkins Symptom Check List 
(HSCL-10)
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Columna Kneleddsartrose Hofteleddsartrose Alt annet

Gjennomsnitt (SD) 1.72 (0.53) 1.55 (0.46) 1.53 (0.41) 1.68 (0.57)

Range 1.0 - 3.8 1.0 - 3.4 1.0 - 2.7 1.0 – 4.0

> 1.85 31% 20% 22% 31%

Generelt symptommål på psykiske plager



Mål for behandling 

• Settes i felleskap av 
terapeut og pasient

• Skåres ved 3 mnd og 
avslutning (Ikke 
oppnådd, delvis eller 
helt oppnådd)

• Klassifisert etter ICF 
systemet

• Symptom 16%

• Funksjon 33%

• Aktivitet/deltagelse 43%

• Ikke klassifiserbar 8% 
(Amundsen et al Upubliserte data)
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41% av de som har svart har oppnådd 
målet sitt etter 3 mnd.



Hvordan kan resultatene brukes?
• Data som samles inn er 

anvendbare i: 

• Pasientarbeid
• Forbedre journalinnhold –

mer strukturert

• Bedre rapporter og 
kommunikasjon

• Forskning

• Gir grunnlag for å styrke 
kvaliteten av fysioterapi i 
primærhelsetjenesten. 

• Erfaringene kan benyttes av 
andre yrkesgrupper

• Senter for 
primærhelsetjeneste-
forskning ved HELSAM, UiO
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Pasienteksempel – fremstilling av resultater

• Kvinne 52 år

• Artrose kne

• Opptrening etter operativt inngrep

• Ett års oppfølging
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Smerteintensitet, utvikling over ett år

26.11 18.04 16.08 20.12
Ingen smerte

Verst tenkelige  
smerte

Smerte nå

Smerte siste 2 uker

Dato
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Funksjonsproblemer – bedring?

Kan utføre 
uten vansker

Kan ikke utføre 

Dato

Jogge

Gå fjelltur

Sitte på kne

26.11 18.04 16.08 25.11 22.12

Resultat pasientspesifikk funksjons skala (PSF), inntil 5 spørsmål

Klinisk relevant endring >=2 
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Samarbeidet om hvilke data som samles inn

• Har medført en viss grad av tilpasning til klinikernes 
behov

• Gir klinikerne mulighet for å velge

• Mer ansvar, bedre tilpasset den enkelte – bedre klinisk 
anvendbarhet av data

• Større krav til terapeuten

• Forskerne får (kanskje) ikke «alt» de ønsker seg

• Gir et bedre bilde av praksis?
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Utfordringer?!

• Hardt arbeid – for å oppnå nytte

• Det tar tid å sette seg inn i et nytt system

• De som investerer (bruker tid) ser også nytten

• Elektronisk system som ( iblant) ikke har fungert

• Kommunikasjon med journalsystemer

• Nye ønsker dukker opp underveis

• Gevinsten ligger i «andre» enden

• Systemet har STORE muligheter
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Takk for oppmerksomheten!
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