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Sammendrag 

n Lov om helsepersonell pålegger fysioterapeuter å utøve faglig forsvarlig fysiote-
rapi og å holde seg faglig oppdatert. imidlertid behandler de fleste fysioterapeuter 
pasienter med en rekke forskjellige diagnoser og tilstander, i alle aldersgrupper og 
med mange ulike behov. Kravet om å holde seg faglig oppdatert på alle områder 
kan derfor være vanskelig å etterkomme. i den sammenheng kan kunnskapsbaserte 
fagprosedyrer være til hjelp for den enkelte kliniker og bidra til å øke kvaliteten i 
fysioterapipraksis. 

n  Hensikten med en kunnskapsbasert fagprosedyre er å sikre at klinisk praksis utføres 
i henhold til best tilgjengelig forskning, klinisk erfaring og pasientens preferanser. 
Det stilles strenge krav til metodisk nøyaktighet og etterprøvbarhet i utviklingen 
av en kunnskapsbasert fagprosedyre. i artikkelen beskrives de ulike trinn i en slik 
utviklingsprosess nærmere. arbeidet med å utvikle fagprosedyren «spondyloartritt 
og fysioterapi» benyttes som en illustrasjon på en slik prosess.   

n Nøkkelord: Fagprosedyre, kvalitetskrav, kunnskapsbasert praksis.
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Fysioterapeuter er underlagt Helsepersonell-
loven og er pålagt å utøve faglig forsvarlig 
praksis og å holde seg faglig oppdatert. Fy-
sioterapeutens faglige avgjørelser skal være 
kunnskapsbaserte, det vil si at de skal være 
basert på systematisk innhentet forsknings-
basert kunnskap, erfaringskunnskap (klinisk 
ekspertise) og pasientens behov og ønsker i 

en gitt situasjon (brukerkunnskap) [1]. 
Forskningsbasert kunnskap er altså en 

av tre primærkilder som kunnskapsbasert 
praksis hviler på, men hvordan kan den en-
kelte fysioterapeut holde seg oppdatert på 
denne kunnskapen? De fleste fysioterapeu-
ter behandler et bredt spekter av pasient-
grupper i alle aldre og med mange ulike be-

hov. Kravet om å holde seg faglig oppdatert 
på alle områder kan derfor være vanskelig 
å etterkomme. I denne sammenheng kan 
kunnskapsbaserte fagprosedyrer, rettet mot 
fysioterapeuters virkeområder, være til hjelp 
for den enkelte kliniker og bidra til å øke 
kvaliteten i fysioterapipraksis. 

Men hvordan utvikle kunnskapsbaserte 

Utvikling av en kunnskapsbasert 
fagprosedyre

Bente Slungaard, fysioterapeut, Martina 
Hansens Hospital.

Liv Margot Sviland, brukerrepresentant, 
norsk revmatikerforbund.

Hanne Dagfinrud, fysioterapeut, 
professor, nasjonal kompetansetjeneste 
for revmatologisk rehabilitering (nKrr), 
Diakonhjemmet sykehus.

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert 
etter Fysioterapeutens retningslinjer, og 
ble akseptert 19.5.2016. prosjektet artik-
kelen bygger på er ikke forelagt regionale 
kommiteer for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk (reK) eller Datatilsynet da 
det ikke omhandler etiske problemstillinger 
eller sensitive personopplysninger. ingen 
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Det stilles krav til systematikk og åpenhet 
i utviklingen av en fagprosedyre.

kort sagt

•	 Kunnskapsbaserte fagprosedyrer kan 
være til hjelp for den enkelte kliniker og 
bidra til å øke kvaliteten i fysioterapi-
praksis. 

•	 studien skisserer hvordan en kunn-
skapsbasert fagprosedyre kan utvikles 
i samsvar med eksplisitte krav til meto-
disk nøyaktighet.

•	 Brukerrepresentanter har bidratt til at 
anbefalingene blir relevante og anven-
delige for fysioterapeuter og brukere. 

fagprosedyrer for fysioterapeuter? Arbeidet 
med fagprosedyren «Spondyloartritt og fy-
sioterapi» kan tjene som en illustrasjon på 
en slik prosess (Fig.1). 

Krav til kunnskapsbaserte  
fagprosedyrer
På Helsebibliotekets nettsider kan man finne 
oppdaterte, kunnskapsbaserte fagprosedyrer 
som er fritt tilgjengelige for alle. Fagprose-
dyrene er utviklet i samsvar med eksplisitte 
krav til metodisk nøyaktighet og sjekket ut 
fra spesifikke kvalitetskrav før de publiseres. 
Kravene er hentet fra AGREE-instrumentet 
som er et internasjonalt anerkjent verktøy for 
å vurdere kvaliteten på faglige retningslinjer 
og prosedyrer [2]. Sentrale hovedområder 
som AGREE-verktøyet stiller krav til er:
•	 Avgrensning	og	formål	

Er fagprosedyrens overordnede mål-
setting, kliniske spørsmål og målgrup-
pe klart beskrevet?

•	 Involvering	av	interesser 
Består arbeidsgruppen av personer fra 
alle relevante miljøer?  
Er synspunkter og preferanser fra 
målgruppen forsøkt inkludert? 

•	 Metodisk	nøyaktighet 
Er det benyttet systematiske metoder 
for å søke etter kunnskapsgrunnlaget? 
Er kriterier for utvelgelse av kunn-
skapsgrunnlaget klart beskrevet? 
Er styrker og svakheter ved kunn-
skapsgrunnlaget klart beskrevet?  
Er metodene for å utarbeide anbefalin-
gene tydelige?  
Fremgår det tydelig hvordan anbefa-
lingene henger sammen med kunn-
skapsgrunnlaget? 

Sammen med fagprosedyren publiseres en 
metoderapport som dokumenterer hvordan 
de ulike AGREE-kravene er oppfylt. Dette 
sikrer at utarbeidelsen av en fagprosedyre er 
etterprøvbar og dokumentert. 

Arbeidsmetode 
Det stilles krav til systematikk og åpenhet 
i utviklingen av en fagprosedyre, og det er 
anbefalt å bruke en formalisert konsensus-
prosess [3]. Kjennetegn ved formaliserte 

konsensusprosesser er en systematisk til-
nærming med tydelige krav til dokumenta-
sjon av kunnskapsgrunnlaget og kriterier for 
valg av resultat. Ved utvikling av fagprosedy-
rer og retningslinjer er det anbefalt å bruke 
RAND/UCLA-metoden [3]. Hovedprinsip-
pet ved denne metoden er at forskningsba-
sert kunnskap blir koblet med ekspertut-
talelser/meninger for å gi retningslinjer for 
best mulig praksis [4]. Det er av grunnleg-
gende betydning at alle i en prosjektgruppe 
har en omforent forståelse av prosjektet og 
føler eierskap til sluttproduktet. Et kjenne-
tegn ved metoden er derfor at det arrangeres 
fellesmøter slik at prosjektgruppen gis mu-

TRINN 1

Opprette prosjektgruppe
- Fysioterapeuter fra primær- og spesialisthelsetjenesten, alle regioner (9 stk)
- Brukerrepresentanter (2 stk)
- Forskere (2 stk)

TRINN 2

Identifisering av viktige aspekter
- Deltakere: Hele prosjektgruppen
- Hensikt: Finne relevante og presise søkeord
- Metode: RAND/UCLA

TRINN 3

Systematisk litteratursøk
- Deltakere: Bibliotekar, forskere
- Resultat: 59 potensielle artikler, 29 artikler inkludert

TRINN 4

Vurdering av evidens
- Deltakere: Forskere
- Hensikt: Gradering av metodisk kvalitet (evidens)
- Metode: GRADE
- Resultat: Anbefaling med grad av evidens

TRINN 5

Klinisk vurdering
- Deltakere: Klinikere, brukere
- Metode: RAND/UCLA
- Resultat: Anbefaling med ekspertgruppens grad av tilslutning

TRINN 6

Ferdig prosedyre
- Anbefalinger med grad av evidens (forskningsbasert kunnskap) og prosjektgruppens grad av tilslutning (klinisk          
  erfaring og brukererfaring)
- Vedlegg (kortversjon, tabell m. forskningsbasert kunnskap, metoderapport, søkehistorikk)

TRINN 7

Sikring av kvalitet
- Høring og kvalitetsvurdering (Kunnskapssenteret)

TRINN 8

Publisering
- Godkjent prosedyre med vedlegg publisert på Helsebibliotekets nettsider

Figur 1 Arbeidsprosessen i utviklingen av fagprosedyren «Spondyloartritt og fysioterapi».
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lighet til å utveksle informasjon og diskutere 
relevante forhold underveis i arbeidsproses-
sen.  

RAND/UCLA-metoden innebærer en 
to-trinns prosess for rangering av anbefa-
linger. I første trinn rangerer hver prosjekt-
deltaker de aktuelle anbefalingene ut fra 
grad av viktighet, f.eks. rangering av hvor 
viktig de synes termoterapi er ved behand-
ling av smerte. Deretter får hver deltaker 
tilbakemelding på egne resultater og grup-
pens resultater (f.eks. gjennomsnittsskår og 
spredning). I neste trinn skal prosjektdelta-
kerne igjen rangere anbefalingene, sett i lys 
av gruppens skåringer. Basert på siste ran-
geringsrunde velges anbefalinger etter gitte 
kriterier, f.eks. at de som får < 25 % oppslut-
ning ekskluderes. Formålet er ikke å fram-
tvinge konsensus, men å identifiserte hvilke 
anbefalinger som kan velges, og hvilke som 
kan utelukkes.

Utvikling av fagprosedyren
Hensikten med en kunnskapsbasert fagpro-
sedyre er å sikre at klinisk praksis utføres i 
henhold til best tilgjengelig forskning, kli-
nisk erfaring og pasientens preferanser. Sam-
mensetningen av prosjektgruppen er derfor 
viktig for prosedyrens relevans og legitimitet 
(figur 1, trinn 1). Da vår fagprosedyre skulle 
omhandle fysioterapi ved spondyloartritt 
inviterte vi fysioterapeuter som hadde stor 
klinisk erfaring med pasientgruppen, som 
representerte både primær- og spesialist-
helsetjenesten, samt alle helseregioner for å 
ta høyde for ulike behov og betingelser for 
praksis. Til sammen deltok ni fysioterapeu-
ter i prosjektgruppen. 

Fysioterapeutens faglige avgjørelser skal 
også ta hensyn til pasientens ønsker og be-
hov i behandlingssituasjonen. Brukerkunn-
skapen kan ivaretas på flere måter, f.eks. ved 
å inkludere pasienter i prosjektgruppen el-
ler gjøre pasientintervjuer. Når det gjelder 
fagprosedyrer, er det anbefalt at brukerne 
er representert i alle stadier i utviklingspro-
sessen [5]. Brukerrepresentanter kan bidra 
til at anbefalingene blir mer relevante og at 
fagprosedyren blir mer anvendelig for fy-
sioterapeuter og brukere. I vårt arbeid med 
fagprosedyren deltok to brukerrepresentan-
ter, en mann og en kvinne, i hele utviklings-
prosessen fram til ferdig fagprosedyre.

Utarbeiding av en kunnskapsbasert fag-
prosedyre krever også kunnskap om me-
tode, og det er anbefalt at prosjektgruppen 
har en veileder som gir metodestøtte [5]. 

Vår prosjektgruppe ble ledet av to forskere 
fra Nasjonal kompetansetjeneste for revma-
tologisk rehabilitering (NKRR).  

Ved oppstart ble prosjektgruppen samlet 
til et dagsseminar (figur 1, trinn 2). Hensik-
ten med dagsseminaret var å starte proses-
sen med å finne fram til et forskningsba-
sert kunnskapsgrunnlag for fagprosedyren. 
Systematisk søk etter det forskningsbaserte 
kunnskapsgrunnlaget for fagprosedyren 
krever et grundig forarbeid med å finne 
fram til relevante og presise søkeord. Me-
toden som benyttes skal være systematisk, 
transparent og reproduserbar [5].

Arbeidsformen varierte mellom ar-
beid i grupper og arbeid i plenum. Med 
utgangspunkt i pasientgruppens typiske 
sykdomsmanifestasjoner, ga prosjektgrup-
pen innspill til hva som er relevante og vik-
tige fysioterapitiltak. Ved spondyloartritt er 
smerte, tretthet, stivhet og redusert fysisk 
form typiske sykdomsmanifestasjoner, og 
eksempler på aktuelle fysioterapitiltak kan 
være kondisjonstrening, bevegelighetstre-
ning, bassengbehandling osv. I denne run-
den var det viktig å ikke «miste» noen tiltak 
for å få et bredest mulig utgangspunkt for 
litteratursøket. 

I etterkant av dagsseminaret ble alle for-

slag til tiltak oppsummert og sendt til pro-
sjektdeltakere per e-post for gradering av 
viktighet (RAND/UCLA-metode). Delta-
kerne ble bedt om å angi, på en skala fra 0 – 
10, hvor viktig de mente det enkelte tiltaket 
var i fysioterapeutens behandling av pasien-
ter med spondyloartritt.   

Basert på innspillene fra prosjektgrup-
pen ble relevante søkeord og søkestrategi 
utformet av en bibliotekar og forskerne i 
samarbeid, f.eks. «physical therapy modali-
ties», «electric* nerve stimulation», «trans-
cutaneous nerve stimulation, «manual the-
rap*». Systematiske litteratursøk resulterer 
vanligvis i mange treff, så også for vårt søk. 
Vi innhentet 59 potensielt aktuelle artikler 
i fulltekst. Av disse ble 34 artikler vurdert 
som ikke-relevante fordi de f.eks. inkluderte 
barn, omhandlet medikamentell behandling 
eller andre sykdommer enn spondyloartritt. 
Til slutt endte vi med 25 artikler som ble in-
kludert i fagprosedyren (figur 1, trinn 3). 

Men forskningsresultater kan ikke bru-
kes ukritisk. Selv om artikler er publisert i 
velrenommerte tidsskrifter, er det likevel 
viktig å vurdere artikkelens gyldighet, me-
todiske kvalitet, resultater og overførbarhet. 
Helsedirektoratet anbefaler at man benyt-
ter graderingsystemet Grading of Recom-

Fagprosedyrer På helsebiblioteket.no finner du alle godkjente fagprosedyrer. Klikk på bildet og gå 
rett til fagprosedyrer.no.
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mendations Assessment, Developement 
and Evaluation (GRADE) for vurdering av 
kvalitet på forskningsbasert dokumentasjon 
[5]. Dette sikrer en systematisk og transpa-
rent prosess i vurdering av kvaliteten på do-
kumentasjon og i prosessen fra dokumenta-
sjon til utvikling av anbefalinger.

Kritisk vurdering av studiene krever 
kunnskap om metode og er arbeidskreven-
de. Forskerne summerte opp studienes inn-
hold og metodiske kvalitet i tabeller sortert 
etter ulike fysioterapitiltak (eks. «termotera-
pi»). I tillegg ble det utformet et første utkast 
til anbefalinger basert på innspill fra dags- 
seminaret, e-post med graderinger og kri-
tisk vurdering av forskningsbasert kunn-
skap. Under hver anbefaling ble kvaliteten 
på den forskningsbaserte kunnskapen pre-
sentert (grad av evidens) som vist i dette ek-
sempelet (figur 1, trinn 4):

Termoterapi kan vurderes for smerte-
lindring, avspenning og for å redusere 
stivhet, fortrinnsvis i kombinasjon 
med øvelsesbehandling. 
Grad av evidens: Lav evidens

 
Kunnskapsbasert praksis forutsetter at forsk- 
ningsbasert kunnskap integreres med erfa-
ringsbasert kunnskap (klinisk ekspertise) 
og pasientens ønsker og behov i en gitt si-
tuasjon (brukerkunnskap). Prosjektgruppen 
ble derfor samlet til et nytt dagsseminar for 
gjennomgang og diskusjon av det tilsendte 
utkastet til fagprosedyre (figur 1, trinn 5). 
Vi erfarte at vi brukte mye mer tid enn vi 
hadde forutsatt, men at tidsbruken medførte 
mange gode diskusjoner og viktige innspill 
som var nødvendige i det videre arbeidet. 

I et nytt dagsseminar og e-post i etterkant 
anga prosjektdeltakerne grad av tilslutning 
til hver anbefaling på en skala fra 0 – 10 (0 = 
helt uenig, 10 = helt enig) (RAND UCLA).
Et viktig innspill fra prosjektgruppen var å 
skille mellom kvalitet på den forsknings-
baserte kunnskapen (grad av evidens) og 
prosjektgruppens tilslutning til anbefalin-
gen (klinisk ekspertise og brukerkunnskap). 
Eksemplet nedenfor viser at til tross for at 
et tiltak har lite forskningsmessig støtte (lav 
evidens) er tilslutningen til tiltaket relativt 
stor i prosjektgruppen (7.8).  

Termoterapi kan vurderes for smerte-
lindring, avspenning og for å redusere 
stivhet, fortrinnsvis i kombinasjon med 
øvelsesbehandling. 

Grad av evidens: Lav evidens
Ekspertgruppens tilslutning: 7.8 (2.2)

Ferdig fagprosedyre
Ferdig fagprosedyre skal oversendes til Na-
sjonalt nettverk for fagprosedyrer for kva-
litetssikring og godkjenning før den kan 
publiseres på Helsebibliotekets nettsider 
(www.fagprosedyrer.no) (figur 1, trinn 6). 
Før publisering blir fagprosedyren sendt til 
relevante høringsinstanser (figur 1, trinn 
7). Sammen med fagprosedyren publiseres 
metoderapport som dokumenterer hvordan 
metodekravene er tilfredsstilt, søkehisto-
rikk, samt tabeller over inkluderte artikler. 
Dette sikrer at utarbeidelsen av fagprosedy-
ren er etterprøvbar og dokumentert (Figur 
1, trinn 8). 

Fagprosedyren «Spondyloartritt og fysio-
terapi» utgjør til sammen 12 sider. Det ble 
derfor også utformet en kortversjon med 
alle anbefalingene (A-4 format) slik at fysio-
terapeuter lettere skal kunne bruke fagpro-
sedyren i sin kliniske hverdag. 

I tillegg til å presentere anbefalinger for 
ulike enkelttiltak, omhandler fagprosedyren 
noen overordnete prinsipper, illustrert ved 
dette eksempelet: 

Konkrete behandlingsmål utarbeides og 
nedtegnes av fysioterapeut og pasient i 
fellesskap. Målene tar utgangspunkt 
i pasientens sykdomsaktivitet, funk-
sjonsnivå, motivasjon og prioriteringer. 
Anerkjente instrumenter og metoder 
anvendes for å vurdere sykdomsaktivi-
tet, fysisk form og funksjon.

Fagprosedyren inneholder også tre punkter 
under overskriften «Vær forsiktig», her ett 
av punktene: 

Ved økt sykdomsaktivitet (hovne ledd, 
sterke smerter) skal pasienten henvises 
til fastlege eller revmatolog.

Takk
Takk til bibliotekar Annika Bysveen, Medi-
sinsk bibliotek v/Diakonhjemmet sykehus, 
for hjelp med litteratursøk og anskaffelse av 
kunnskapsgrunnlag.  

Takk til Fysiofondet for økonomisk støtte 
til utvikling av fagprosedyren «Spondyloart-
ritt og fysioterapi». 
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Title: Development of a knowledge-based clinical procedure
Abstract 

n physiotherapists are imposed to deliver proper physiotherapy and to keep professio-
nally updated. However, a majority of physiotherapists treat patients with a variety of 
diagnoses and conditions, of all ages and with many different needs. thus, keeping 
updated in all areas is challenging. in this context knowledge-based clinical guidelines 
may be effective in guiding the individual clinician. 

n the purpose of a knowledge-based clinical guideline is to ensure clinical practice 
according to best available research, clinical judgment and patient preferences. strict 
requirements for methodical accuracy and transparency are laid on the development of 
a knowledge-based clinical guideline. in this article the different stages in a develop-
ment process are described. the development of a clinical guideline; «spondyloarthritis 
and physiotherapy» is used as an illustration of a development process. 

n Keywords: evidence based practice, guideline development, aGree-instrument.


