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Dnlf Forskningsutvalgets medlemmer 

   
Deres ref.:  Vår ref.: 11/6178 Dato: 26.11.2012 

 

Referat Forskningsutvalget 9. 10. 2012 
Godkjent i møte 12/12-2012 

 

Tilstede: Tone Tangen, Eystein Hoddevik, Per Hjortdahl, Elise Klouman, August Bakke, 

Andreas Habbestad, Kirsti Ytrehus, Ole Sejersted (leder), Ida Waal Rømuld (sekretær) 

Fravær: Svein Ivar Melgren, Berit Schei 

Inviterte: Kari Jussi Lønning 

 

Sak 15/12 Godkjenning av dagsorden, gjennomgang av referat 

Dagsorden godkjent. Referat godkjent med følgende kommentarer: 

 Sak 09/12 Helsedirektoratets gjennomgang av spesialistutdanningen – implikasjoner for 

forskning? Forskningsutvalget bør følge opp saken nøye. Se sak 16/12 under.  

 Sak 09/12 Utforming av tjenesteplaner? Saken følges opp. Det foreslås at det utformes et 

brev fra Forskningsutvalget. 

 Sak 11/12 Utvidet funksjonstid. Alle bes om å vurdere sin evt etterfølger.  

 

Sak 16/12 Halvdagsseminar om forskningens plass i spesialistutdanningen 

Innspill: 

 Det oppfattes å være en diskrepans mellom hvor langt prosjektet har kommet og hvordan 

det jobbes med problematikken i Legeforeningens sekretariat.  

 Anders Bergenfelz (tilknyttet Malmø) er ikke aktuell som evt foredragsholder. Er mer 

opptatt av å hvordan man kan strukturere utdannelsen en forskning som et organisatorisk 

prinsipp for organisering av sykehus – som er gjort i omorganiseringen av Karolinska og 

som er det aktuelle i her. Anders Bergenfelz kan være aktuelt å vurdere i forbindelse med 

C-kurset.  

 Allmennmedisinerne må også reflekteres i halvdagsseminaret.  

 Det ble vist til et notat sirkulert i høst fra fire dekaner der prosessen rundt 

spesialistutdanningen ble diskutert. Dette bør Forskningsutvalget få tak i.  

 Foreslått en liten justering i tittel til halvdagsseminaret ”Forskning og spesialisering – En 

god miks? 

 

Forslag til målsetningen for seminaret:  

 Forskning må tettere inn i spesialistutdanningen (forskningens plass) på et tidlig tidspunkt. 

Er Legeforeningen godt nok på banen i denne saken? 

 Forskningsutvalget ønsker å komme i dialog med hele prosjektgruppen for slik å kunne 

påvirke prosessen.  

 

Hva er vår målgruppe?  

 Prosjektgruppen i sekretariatet med representanter fra Sentralstyret, JA, Helsepolitisk, 

FAG. De tre viktige aktørene Helsedirektoratet, Legeforeningen og dekanatet bør være 

representert 

 

 



 

 

Seminaret bør følges opp i etterkant: 

 Få en oversikt over hvordan prosessen denne står i Helseforetakene Hvordan ser de på 

forskning i som en del av spesialistutdanningen.  

 

Forslag til hvordan Forskningsutvalget kan ta saken videre:  

 Invitere til halvdagsseminar, skrive brev til Legeforeningen/sentralstyret, evt følge  

opp med forslag til Landsstyresak (basert på evt. referat fra halvdagsseminar) 

 

Vedtak:  

Ole forsøker finnen en annen representant fra Karolinska som evt kan være aktuell å invitere.  

Be sekretariatet om forslag til aktuelle personer fra Helsedirektoratet  

Vurdere å invitere inn noen av dekanene? Kan høre med den ordførende dekan  

 

Kontakte Johan Torgersen som leder av prosjektgruppen.  

Vurdere om det er aktuelt å invitere inn leder av spesialitetsrådet? Si noe om de nordiske 

prosessene med forskning som utgangspunkt  

 

Sak 17/12 Utvikling av et C-kurs  
Innspill: 

 LVS har planer om å holde en tariffkonferanse våren 2013 ala den som ble holdt 2011. 

Konferansen i 2011 var rettet mot statsansatte. Den neste bør være rettet foretaksansatte. 

Det skal holdes et arbeidsmøte (LVS) om dette om to uker.  

 Viktig å snakke med Overlegeforeningen, Yngre legers forening og 

Allmennlegeforeningen.  

 Høre om JA-avdelingen kan vurdere å knytte C-kurset til et A-B kurs. 

 

Forslag til rammer: 

 En dag. Forslag om siste halvdel februar. Forskningsutvalget bør holde sitt møte samtidig. 

Forslag om Gardermoen, Rica (må bookes) 

 

Målgruppe: 

 Bredt. Både tillitsvalgte i helseforetak og tillitsvalgte i kommunehelsetjenesten (evt ha 

parallellsesjoner om det mer spesifikke). Inkluderer også statsansatte. 

 NB Leder av fagmedisinske foreninger er også tillitsvalgte.  

 

Forsøke lage parallellsesjoner/grupper der man forsøker å få en oversikt over de spesifikke 

utfordringer de ulike grupperingene har?  

 

Forslag til innhold: 

 Forskning og tillitsvalgtes behov for å kunnskap.  

 Dokumentene til Legeforeningen skal ligge som grunnlagsdokument. Sendes ut på 

forhånd. 

 Bygge videre på de foredragene som er holdt.  

 

Hva skal være fokus?  

BÅDE 

 Skolere tillitsvalgte på forskningens betydning i deres møte med arbeidsgiver. Hvordan 

skal de ta med seg forskningen i drøftninger, forhandlinger og informasjonsmøter med 

arbeidsgiver. 

OG 



 

 

 Hvordan står forskningen på et mer generelt plan? ”Basalt” 

 

Vedtak: 

Nedsettes en kurskomité som bør koordineres med LVS arbeidsgruppe neste uke.  

Kirsti Ytrehus, en til fra LVS, Jon Ole Whist, Eystein Hoddevik, Ida Waal Rømuld, Per 

Hjortdahl  

Alle kommer med innputt!  

Saken tas opp på neste møte.   

 

Sak 18/12  Utforming av nye samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale 

helseforetak  
Vil eller har forskning fått en plass i disse samarbeidsavtalene? 

 

Kort redegjørelse fra Kari Jussi Lønning 

 Lite involvering av fastleger, foregår på administrativ nivå. Bekymring for at avtalene ikke 

utformes riktig evt blir for overordnede slik at de ikke gir noen føringer. Blir 

helseforetakene for førende og kommunene da prisgitt helseforetakenes ønsker? 

 Skjer på ”rådmannsnivå og i ekspressfart” 

 Legeforeningen har fokus nå på å få dette opp på et ”forsvarlighetsnivå” i forhold til hva 

kommunene kan takle av oppgaver. Stor variasjon i de ulike kommunene. 

 

Innspill: 

 Det ble underskrevet avtaler gjeldende 1.7. Signaler om at formuleringene rundt forskning 

var vage i disse.  

 Ligger i kortene at tjenesteplanene kan reforhandles.  

 Kan vi hente inn noen fra Helse Nord for å redegjøre for hva som ble oppnådd i første 

runde? 

 Viktig at Forskningsutvalget her gjør seg oppdatert.  

 Informasjon om hvordan dette er gjort i Oslo med henhold til forskning (”forskning på 

samhandlingsfeltet”) 

 Bør fokusere på reforhandlingsprosessen. 

 

 Allmennmedisinsk forskning er et stort og sammensatt felt. Det oppleves at diskusjonen i 

møtet går rundt ulike men parallelle prosesser.  

 Samarbeidsavtalene en veldig liten bit av arbeidet med allmennmedisinsk forskning 

 Sekretariatet/sentralstyret ønsker råd om veivalg i sitt videre arbeid med primærmedisinsk 

forskning. 

 Det anbefales at Forskningsutvalget forsøker å formulere sin agenda tydelig. Det er ulike 

former for måter å organisere og sikre forskningsaspektet i samhandlingen mellom 

kommuner og foretak.  

 Utvalgets agenda er å legge til rette for hva Legeforeningen bør si politisk i forhold til 

forskning i primærhelsetjenesten.  

 Må ha mer kunnskap om hvordan forskning ivaretas i utforming av samhandlingsavtalene 

mellom kommunene og helseforetakene. Hvordan ivaretas samhandlingsforskning? 

Hvordan ivaretas allmennmedisinsk forskning? 

 Skal kommunene ha ansvar for forskning? Ligger i grunn et prinsipp om at overføring av 

midler fra basisbudsjettene til helseforetak som skal brukes til forskning innenfor 

primærhelsetjenesten. 

 

 



 

 

 

Veien videre 

 Målet er å komme med en anbefaling fra Forskningsutvalget til Legeforeningen/ 

sentralstyret 

 Må få oppdatert kunnskap for så å kunne utforme en politikk som Legeforeningen kan 

bruke i sitt arbeid for å fremme primærmedisinsk forskning 

 Utvalget kan således brife Legeforeningen (”vårt ansvar”) 

 

Vedtak: 

Saken gjøres som hovedsak på første møte på nyåret.  

Følgende personer kan vurderes inviteres inn:  

 Direktoratet – Hvordan følges utviklingen av samhandlingsreformen opp? 

 KS - Hvordan opplever de status i kommunene? 

 AF’ene har gitt høringsinnspill 

 Evt allmennmedisinsk forskningsutvalg 

 Noen som har sittet på foretakssiden og kommuneside under forhandlingene (en fra 

prosessen i Helse-Nord – ansvar Elise) 

 Noen som kan si noe om finansiering av samhandlingsforskning (et noe annet spørsmål 

men kanskje relatert). 

 Torgeir Bruun Wyller 

 

Sak 19/12 Kontaktflate med de fagmedisinske foreningen  
Forskningsutvalget skal ikke være et utvalg som gir råd vedrørende fagspesifikk forskning.  

Det anbefales at de fagmedisinske foreningene oppretter egne fora der de for eksempel kan 

diskutere opprettelse av forskningsutvalg.  

 

Vedtak: 

Ida oversender sammenstilling av questback til utvalget når denne er ferdig analysert  

I første omgang avtales det et møte med Rolf Kirschner for å vurdere om og hvordan 

Forskningsutvalget kan samarbeide med FaMe 

 

Sak 20/12 Informasjon om Questback Fagmedisinske foreninger 

Se foregående sak.  

 

Sak 21/12 Sak Orienterings-, oppfølgingssaker 

Se sak under.  

 

Sak 22/12 Eventuelt 

Phd-utdanning. Legeforenings president skal holde innlegg på seminar.  

Vedtak: Ida sender rapporten om Phd utdanningen til utvalget.  

 

Referat fra Global helse konferanse. Videreføring av fjor årets konferanse.  

 

Statsbudsjett. 

Innspill:  

 Allmennmedisinsk forskningsenheter 

 Ingen stipendiatstillinger 

 Ingen til genomforskning 

 Viktig å følge opp utsagn fra opposisjonen til neste års budsjett  

Vedtak: Ida tar med seg innspill videre.  



 

 

 

Det er gjennomført en evaluering av Norges forskningsråd, høringsfrist 17. oktober. Det ble 

vist til en kritisk artikkel i morgenbladet - Forskningspolitisk rådgivning bør holdes adskilt 

fra forskninspolitisk forvaltning.  

Vedtak: Ida undersøker hvorfor den ikke er i Legeforeningens høringsinstans. 

Høringen følges opp av utvalget om mulig  

 

Forskningslinjen 

Det er en utfordring å få inn forskerlinjestudenter i utvelgelsen av basisstillinger. Dette er det 

fokus på det i neste nummeret av LVS info.  

Vedtak: Andreas tar med videre inn i NMF.  


