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Forskningsutvalget 

 

 
Deres ref.:  Vår ref.: 13/5610 Dato: 19.03.2014 

 

 

Referat Forskningsutvalget 17.3.14 
 

Sak 1/14 Referat og dagsorden     

Godkjent.  

Sak 6/14, Nye arbeidsoppgaver for utvalget, slås sammen med diskusjon rundt forskningsutvalgets 

nåværende arbeidsoppgaver.  

 

Sak 2/14 Forskningsutvalgets historie    
Presentasjon av utvalget og gjennomgang av Legeforeningens mandat og historie ved Ole. 

 

Aktuelle saker som har vært fremmet:  

 Forskningens plass i tillitsvalgtapparatet 

 Forskningens plass i ny struktur for spesialistutdanning 

 Forskningens plass i fremtidig struktur for helse og omsorgssektoren 

 

Viktige punkter: 

 Gode strukturer for og finansiering av forskning i primærhelsetjenesten 

 Opprettholde den gode effekten av øremerkede og ellers prioriterte midler til forskning i 

helseforetak  

 Styrke helseregister forskning 

 Integrasjon av forskning og klinikk 

 Forskning og forskningsmetode må sikre plass i spesialistutdanning 

 Sykehusene må opprettholdes som utdanningsinstitusjoner 

 

Andre områder som er aktuelle og «i tiden» er helsetjenesteforskning og translasjonsforskning.    

 

Målsetning:  

Medisinen må opprettholdes som en akademisk disiplin og forskning må ha en naturlig plass. 

Legeforening er og skal være en viktig aktør, men foreningen bør ha enda større forskningspolitisk 

innflytelse. Forskningsutvalget er en viktig premiss- og argument leverandør.  Utvalget bør derfor ha 

jevnlige dialogmøter, både med sentralstyret og andre viktige aktører.  

 

Innspill:  

 Utvalget bør ha dialogmøte med LVS. Vil bidra til å sikre samarbeid slik at de sammen kan 

styrke Legeforeningen som forskningspolitisk aktør 

 Ta opp kontakten med Legemiddelindustrien. Forholdet mellom Legeforeningen og industrien 

er særlig aktuelt nå (jf. bl.a. Helseindustri konferansen 2014) 

 Finansiering av helseforskning er et tema som utvalget bør se på. Holde fokus på de store 

linjene for hvordan forskningsmidler kanaliseres («fra staten ned til forskeren»). Tema 

inkluderer Forskningsrådet rolle. Kan f.eks. midlene som kanaliseres via Forskningsrådets 

gjøres på en annen måte? Finansiering av kliniske studier og Legemiddelindustriens rolle kan 

også behandles under dette punktet i tillegg til finansiering av allmennmedisinsk forskning.  

 Forslag om å utarbeide en ny rapport eller strategi for perioden 2015 og utover. Den siste 

rapporten «gikk ut» i 2014 
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 Finansiering kan også knyttes opp til et annet viktig tema som er rekruttering. Dersom 

forskning ikke lenger skal være meritterende i utdanningen, kan bedre/ny finansiering være et 

annet virkemiddel for rekruttere yngre forskere 

 Translasjonsforskning og «Life sciences» er et område som er svært aktuelt, og hvor leger og 

medisinen ikke er tilstrekkelig involvert i utviklingen 

 Tematisk sett er forebyggende medisin og forskning rundt dette svært aktuelt  

 Forskningsutvalget bør også ha med seg studentene. Studentenes stemme må bli bedre hørt i 

Legeforeningen. Globalisering, tilgang til medisiner og forskning internasjonalt er viktig for 

NMF i tillegg til merittering av forskning  

 Det ble anbefalt at særlig studentene bør jobbe videre med forskning som tellende i 

spesialistutdanningen. Det er et viktig «fagforeningens poeng» at kontrakten inngått med 

forskerlinjestudenten om at forskerlinjen skulle være tellende brytes nå som forskning som 

tellende tjeneste foreslås tatt vekk. Dette tema bør være høyt på agendaen for både Ylf, NMF, 

og allumniforeningen for forskerlinje studenter 

 

Oppsummering: 

Forskningsutvalget og LVS bør samarbeide i større grad med en arbeidsfordeling der LVS ser 

nærmere på rekruttering og karrierevei perspektivet, mens Forskningsutvalget i større grad ser på 

forskningsfinansiering.  

 

Vedtak:  

Det settes opp et felles møte med Forening for leger i vitenskapelig stilling (LVS). Juni er aktuelt. 

Forskningsutvalget tar mål av seg å lage en ny rapport. Redaksjonen består av Ole, Per og Ida. 

 

De forrige forskningsrapportene utvalget har utarbeidet kan lastes ned fra 

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Rapporter/Legeforeningens-

forskningspolitiske-dokument--to-rapporter/  

 

Sak 3/14 Room for increased ambitions? Governing 'breakthrough research' in Norway 

1990-2013 og Forskningsrådets oppfølging av evaluering 

Ole gikk gjennom rapporten fra Sverige og repetisjon av innholdet i «Oppfølging av fagevalueringen 

av biologi, medisin og helsefag 2011. 

 

Vedtak:  

Det ble anbefalt at utvalgsmedlemmene gjør seg kjent med innholdet som er aktuelt for det videre 

arbeidet til Forskningsutvalget.  

 

Sak 4/14 Konsekvensutredning forslag til ny spesialiststruktur 

Til stedet Irene Sørås og Heidi Stien avdeling for sykehustjeneste, Helsedirektoratet. 

 

Ole presenterte kommentarutkastet for utvalget. 

Punkt 4 i mandat for konsekvensutredning om «konsekvenser [av foreslåtte tiltak] for kvalitet og 

pasientsikkerhet», vil være viktigst for Forskningsutvalget. 

 

Presentasjon Hdir 

Irene Sørås innledet ved å redegjøre for forslaget om at forskning ikke lenger skal være tellende i 

spesialiseringsløpet. Både valgfri sideutdanning og forskning skrelles bort. 

 

Opprinnelig ble forskning etablert som tellende tjeneste for å styrke helseforskning. I dag står 

forskningen sterkere med unntak av noen områder (forskningsvake områder = allmennmedisin, 

samfunnsmedisin, og rus og avhengighets medisin). Det finnes også andre tiltak og aktiviteter som 

kan bidra til å styrke feltet.  

 Hdir er særlig interessert i innspill til andre forskningssvake områder som bør fremmes 

 

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Rapporter/Legeforeningens-forskningspolitiske-dokument--to-rapporter/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Rapporter/Legeforeningens-forskningspolitiske-dokument--to-rapporter/
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Det er også et poeng at den forskningen [outcome] som gjøres blir for smal i forhold til arbeidet med å 

nå læringsmålene som settes for de ulike spesialitetene.  

 

Hdir presiserer at fjerning av forskning som tellende tjeneste ikke skal gå på bekostning av mulighet 

for dobbeltløp. Forslaget vil heller ikke få tilbakevirkende kraft hverken for studenter som er i 

dobbeltløp eller forskerlinjestudenter.  

 Hdir presiserer at de ønsker innspill til hvordan myndighetene kan stimulere til dobbeltløp 

 

Prosessen videre: 

Det vil komme et justert rapportforslag fra Hdir som blant annet ser nærmere på begrepet 

vaktkompetanse. Det jobbes med et forslag om nytt kompetanseområder for vaktområdene (egen 

arbeidsgruppe). I tillegg jobbes det med en konsekvensutredning. Begge prosjektene har frist 18. juni. 

Deretter følger en høringsrunde med svarfrist i oktober. HOD vil fatte en beslutning på høsten som 

skal være justert i henhold til høringssvar.  

 

Implementeringen er tenkt gjort i en overgangsfase der det først settes fokus på læringsmålene i del en 

av foreslått utdanningsløp og de felles kompetansemodulene. Deretter tar myndighetene for seg 

læringsmål for del 2 (indremedisin og kirurgi), tilslutt læringsmål for del 3 (som da blir gitt litt mer 

tid).  

 

Innspill fra utvalget: 

Utgangspunktet for arbeidet med spesialitetsstruktur må være at forskning skal styrkes for å styrke 

den kliniske kvaliteten på våre helsetjenester. Det er ikke lenger et poeng å styrke forskning for 

forskningens skyld. Skal forskning styrkes er en av de beste virkemiddelene å akkreditere tid brukt til 

forskning utført i utdanningsløpet. Det er to viktige sider ved dette: 

 Dersom fremtidens medisin skal være evidensbasert (et uttalt mål for helsemyndighetene) må 

de som praktiserer medisinen vite hva evidensbasert medisin er (handler om kompetanse) 

 Forskning er mer enn sine resultater, det er en forståelse og arbeidsmåte. Det er en antatt 

korrelasjon mellom forskningsaktivitet og klinisk kvalitet. Eksempelvis Johns Hopkins der 

det i noen fag er krav om 2 av 3 år til forskning i fellowshipperioden. JH er også aktive i et 

prosjekt i Kina der de stimulerer til mer forskning som et hovedvirkemiddel for å få opp 

klinisk kvalitet 

 

Forslaget til myndighetene går «mot strømmen». Flere universitetssykehus jobber nå for å integrere 

forskning i klinisk aktivitet og utdanning.   

 

Det er også mye bra i forslaget fra Hdir. Det signaliseres et press på å redusere tid brukt på 

spesialistutdanning og utdanningsløpet kan gjøres mer effektivt. Utdanningsløpet kan strømlinje 

formes på en bedre måte for å få flere studenter igjennom. Spørsmålet er om dette kan gjøres uten å 

fjerne forskning som tellende tjeneste? Kan man f.eks. lage et eget PhD-løp som en «egen søyle»? Det 

ble vist til at også forskerlinjeutdanningen er et vellykket forsøk på å strømlinjeforme. 

 

Flere i utvalget understrekte at forskningsprosessen i seg selv skaper kunnskap. Forskning gjør oss til 

bedre leger. Det viktigste vi lærer er å lære. Det er en overordnet ferdighet å kunne forske. 

Forskerutdanning bringer inn en «added value» - dvs. kunnskap som er relevant for videre spesialist- 

og etterutdanning. Gitt disse argumentene kan det vanskelig argumenteres at man ikke skal satse på 

forskning.  

 

Det er en reell mangel på rekruttering til akademia og professorstillingene. Det er svært 

bekymringsfullt dersom vi får et utdanningsløp som ikke tilrettelegger for økt antall leger med 

professorkompetanse. 

 

 

 

Svar fra Hdir:  
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Om behovet for forskningskunnskap og forståelse: Det legges opp til en obligatorisk fellesmodul som 

tar for seg forskningskompetanse og kunnskapsbasert praksis. Alle skal gjennom disse modulene og 

det blir gjort testing [på ervervede kunnskaper]. Dette mener Hdir skal sikre en tilstrekkelig forståelse 

hos alle leger [ikke bare de som driver med forskning].  

 

Et viktig spørsmål i denne diskusjonen er om det er tenkemåten eller outcome (mer forskning) som er 

det viktigst å sørge for. Her forstår Hdir det som om utvalget vektlegger det første. 

 

Tilbakemelding utvalget: 

Om fellesmodulene: Tanken bak er god, men den skisse som presenteres i utkastet kan virke «utenpå 

klistret». Skal det ha noen effekt må opplæring i forskningskompetanse integreres i resten av 

utdanningen. Utvalget viser her til KloK (Oslo) og Viten (Trondheim) som godt eksempel.  

 

Om det å tilrettelegge for forskning vs det å «bare» opprette fellesmoduler i kunnskapsbasert praksis: 

Alle studenter bør kunne gå gjennom et forskningsløp over ½ - 1 år. Dette vil gi ringvirkninger utover 

kompetansen hos den enkelte. Det ligger dessuten allerede et krav til/kriterium om en felles forståelse 

for forskning hos legestudenter i dagens system. Felles kompetansemoduler er kun en videreføring av 

dette.  

 

Forslaget om å fjerne forskning som tellende tjeneste er mer dramatisk og kan virke strupende for 

«forskerspirene». Forslaget tar vekk en mulighet for å kunne stimulere leger til å bli gode forskere. 

Viser til uttrykket «Den skal tidlig krøkes som god krok skal bli».  Forskerlinjen er et godt eksempel 

på hvordan forskerspirene kan ivaretas. 

 

Det er både et empirisk argument og et prinsipielt argument bak å beholde forskning som tellende 

tjeneste – de beste universitetene driver med forskning og forskning er viktig for å utvikle de beste 

legene og den beste helsetjeneste.  

 

Svar fra Hdir: 

Fellemodulene skal ikke ligge som moduler utenfor utdanningsløpet. De skal være integrert. De store 

forskningsprosjektene skal ikke være tellende, men dobbeltløpkompetanse blir derimot viktig her.  

 Hdir ønsket særlig innspill til hvordan vi kan stimulere til forskning gitt at forslaget om å 

fjerne forskning som tellende tjeneste gjennomføres 

 

Hdir etterlyser også evidensgrunnlaget for påstander om sammenheng mellom forskning og kvalitet. 

Kan det være andre faktorer som også spiller «mer inn» for kvaliteten på helsetjenestene? Har vi 

informasjon om at mer forskning faktisk fører til god klinisk kvalitet? 

 

Tilbakemelding fra utvalget 

Dersom forskning ikke skal være tellende i utdanningsløpet må det være merriterende ved ansettelse. 

  

Norge bør se til USA og hvordan det gjøres der for å sikre forskningskompetanse blant studenter. 

Bl.a. må studentene innenfor ortopedi skrive en artikkel for å kunne bli spesialist. Prøver og tester 

knyttet til en fellesmodul er kanskje ikke tilstrekkelig for å sikre den kompetanse som er nødvendig?  

  

Det er en bred enighet om at det er sammenheng mellom forskningsaktivitet og kvalitet i diagnostikk 

og behandling, men det er ikke gjort en god analyse av hvorfor det er slik.  

 

Et annet viktig utviklingstrekk er at medisinsk og helsefaglig forskning i dag gjøres av mange ikke-

medisinere. Dette må ikke skje til fortrengsel for klinisk forskning. Det er viktig at leger og annet 

helsepersonell er aktivt med i forskningsprosessene. Dette vil bidra til god «styring» av forskningen 

og lette implementeringen av resultatene. I tillegg vil det styrke kvalitet på diagnostikk og behandling.  

 

Tidsargumentet virker rart og kanskje snudd på hodet. Forskning er ikke noe som «bare kan gjøres» 

etter at man er ferdig som spesialist nå som man blir ferdig tidligere. Man er nødt å få 
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forskningsforståelse og styrke kompetansen så tidlig som mulig og helst før man er ferdig spesialist. 

Mer praktisk kompetanse som operasjoner får leger uansett nok av i løpet av spesialistløpet og i 

umiddelbar tid etter ferdig spesialist.  

 

Spørsmål fra utvalget  

 Hvorfor og på hvilket kriterium er de såkalt forskningssvake fagene blitt valgt ut?  

 Ligger det noe tanke om at når forskningssvake områdene ikke lenger kan klassifiseres som 

«forskningssvak», så fjernes også forskning som tellende tjeneste der?  

 Innen allmennmedisin er forskning meritterende og bidrar til at man beholder sin spesialitet 

(resertifisering). Legges det opp til en slik ordning? 

 Skal universitetene tyngre inn i spesialitetsutdanningen? I så fall burde ikke forskning da telle 

ettersom forskning er universitetenes hovedanliggende?  

 

Svar fra Hdir 

Valg av forskningssvake områder kom som et ønske fra fagmiljøene selv med argument om at det 

ville styrke forskningen.  

 

Det ligger ikke i forslaget noe om tidsbegrensning på ordningen, men det legges opp til at man oftere 

skal evaluere utdanningsordningen for bl.a. se på slike spørsmål. 

 

Det har vært vurdert om resertifisering bør innføres for samtlige spesialiteter, men det er valgt å ikke 

ta i bruk dette begrepet. I stedet legges opp til obligatorisk etterutdanning. Det har vært vurdert hva 

konsekvensen skal være for manglende etterutdanning. Det blir ikke noe økonomisk straff, men 

legges opp til at dette er et lederansvar, m.a.o «et styringskrav» fra myndighetene. 

 

Universitetene har ikke gitt noen eksplisitt utvidede oppgaver, men det legges opp til at 

undervisningspersonalet skal være forskningskompetente. Det kan innebære en styrkning av 

universitetenes rolle.  

 

Spørsmål til utvalget: 

Hdir ser utfordringen med dagens forslag for de 10 % som går på forskerlinjen. Betyr forslaget om å 

fjerne forskning som tellende tjeneste at de resterende 90 % blir dårligere klinikere? 

 

Hdir ser her to problemstillinger: 

1. Sikre at alle klinikere får nok forskningskompetanse til å bli gode klinikere 

2. Ivareta de medisinere som skal bli gode forskere 

 Hvordan får vi til en fellesmodul for forskningskompetanse som ikke er uten på klistret? 

 Hvordan får vi leger til å velge forskning, sikrer at de blir gode forskere og komme med god 

forskning, og at de blir viktige fyrtårn i sine miljøer for slik å bidra inn i kvalitetssikring og 

utvikling av tjenestene?   

 

Svar fra utvalget 

Om dette med forskningssvake områder: Viser her til HelseOmsorg21 og argumentet om å styrke 

forskningssvake fag ved å knytte disse til forskningssterke fag for slik å sikre kvalitet. Forskning med 

dårlig kvalitet er bortkastede ressurser.  

 

Utvikling av forståelse og kompetanse handler om voksenpedagogikk. Her er det mye å lære av 

allmennmiljøene og deres bruk av veiledere og fagevaluering m.m. 

 

Forskningskompetanse kan sikres ved krav om publikasjon. Det kan være krav om at en lege skal 

skrive en artikkel eller en oppgave. Her er det da viktig med tilknytning til en kompetent veileder og 

at arbeidet som gjøres ikke er en gjentagelse av tidligere arbeid.  

 

NB: Det er ikke 10 % leger som driver med forskning og 90 % som ikke driver forskning. Det er flere 

en de 10 % på forskerlinjen som driver med forskning i løpet av utdanningsløpet.  
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En mulig løsning for å ivareta de som ønsker å forske er tilrettelegging av dobbeltløp. Dagens system 

legger derimot ikke til rette for dette. Den største utfordringen er hvem som skal stå for 

finansieringene og den manglende fleksibiliteten i systemet. Det må være mulig å planlegge 

forskningen inn i det kliniske arbeidet på en måte som også ivaretar behovet for fleksibilitet.  

 

Spørsmål til Hdir 

Det skjer mye på tvers av spesialitetene og skillene mellom spesialitetene kan være i ferd med å 

viskes ut. Dette blir litt borte i rapporten.  

 Hvordan skal man takle dette i spesialistutdanningen? 

 

Hvem skal ha ansvaret for forskerutdanningen? Er det arbeidsgiverne? Er det helseforetakene? 

 Er kostnadene ved forskning et argument for å fjerne forskning som tellende tjeneste 

(«forskning er for dyrt»)? Er dette et vikarierende motiv? Fjerne arbeidsgivernes ansvar? 

 

Hdir Svar 

En av årsakene til at myndighetene ønsker å ta over spesialistutdanningen, er ønsket om å kunne 

oftere overvåke og evaluere utdanningsløpet og justere det etter utviklingen. Kanskje vi ved neste 

korsvei kan se nærmere på dette med konvergens og overlapping mellom spesialitetene.  

 

En årsak til at forskning er forslått tatt vekk som tellende tjeneste er ønsket om et standardisert 

utdanningsløp for hele landet. Justering av tiden er et resultat av forslagene og ikke et ønske i seg 

selv. I noen spesialiteter har man foreslått justeringer i hva som må eller bør være en del av 

utdanningen. Dette har ført til en justering av tid.   

 

Siste kommentarer fra Utvalget 

Vi må sørge for å ha legeprofessorer nok til å ivareta ønsket om at undervisningspersonellet skal være 

forskningskompetente. Det må være noen systeminsentiver som sikrer dette.  

 

Det er behov for å rekruttere både professorer og ledere med forskerkompetanse i kliniske  

avdelinger.  

 

Felleskompetansemodulene kan utgjøre en møtearena på tvers av spesialitetene. Dette er bra.  

 

Siste kommentar fra Hdir 

Det er ønskelig med skriftlige innspill som kan ta smed inn i rapporten før den er ferdig. Det vil si før 

høringsrunden er i gang i sommer.  

 

 

 

Sak 5/14 Pågående saker: HelseOmsorg 21 

Til stedet var Jon Arne Røttingen, leder av strategigruppen for HelseOmsorg21     

 

Jon Arne Røttingen gikk gjennom hvor prosessen står nå.  

Medisin og helse er et prioritert område og et sentralt forskningsfelt. Oversikt over 

forskningsfinansiering viser dette. Det har vært en særlig vekst etter helseforetaksreformen.  

Helse og omsorgssektoren skiller seg ut ved at sektordepartementet er den store finansieringsaktøren 

og da i stor grad direkte til foretakene. Forskningsrådet (via KD) har en mindre rolle sammenlignet 

med andre forskningsområder.  

 

Vi har en vekst i klinisk forskningspublikasjoner selv om vi fortsatt ligger noe under resten av 

Scandinavia. Vi ligger også høyt opp når det gjelder samlet forskningsfinansiering.  

 



 

 

Side 7 av 9 

 

Den største forskjellen er den lave prosenten av finansiering av forskning fra næringslivet. Ikke 

nødvendigvis fordi næringslivet gir mindre, men fordi vi har mindre relevant næringsliv. Vi ligger 

derfor lavere en land det er naturlig å sammenligne seg med når det gjelder totale FoU utgifter.  

 

HelseOmsorg21 er en mulighet for generalgjennomgang. Gir mulighet til å koordinere innsats og for 

første gang se forskning og innovasjon under et. Det er rom for ambisiøse forslag og rom for endring.  

Vi skal «flytte på penger, endre lover og omorganisere» 

 

Oppsummert:  

HelseOmsorg21 skiller seg fra andre 21-proseser fordi det er lite privat næringsliv å spille på, 

vesentlig offentlige tjenestevirksomheter, og sterke professjonsmessige, geografiske og politiske 

interesser.  

 

Det betyr at HO21-feltet må: 

 Bidra til offentlig tilrettelegging for næringsutvikling 

Skal vi øke offentlig fasilitering må vi samtidig sikre at resultatet blir økt bidrag fra næringslivet.  

Det er et dilemma at det offentlige både er en kjøper/bruker av innovasjoner og en 

innovatør/tilrettelegger av innovasjon. 

 

 Drive offentlig innovasjon av tjenestene (tjenesteinnovasjon er et offentlig ansvar), 

En utfordring her er at konkurranse oppfattes som en viktig driver for nyskapning. Samtidig er 

vanskelig innen offentlig forvaltning.  

 

 Det er behov for å balansere alle interessene.  

Mange konkurrerende ønsker og behov. Det er et behov for en sterkere overordnet strategisk styring 

 

Prosessen videre i arbeidet 

Delrapportene skal samles i én rapport: 

Jon Arne Røttingen gikk gjennom målbildet for strategien. Nå skal målbildet oversettes til mål.  

 

 Det er lettest å sette mål for grensesprengende forskning. F.eks. at vi skal komme opp til 

Dansk nivå på sitering og publisering, at vi skal øke andel publisering i topptidsskrifter, at vi 

skal nå 0,30 % av BNP (offentlig), og sikre en økt andel av «retur» midler fra H2020 

 Det vanskeligste er å finne gode mål for «god folkehelse» 

 

Hvilke aktører bør særlig styrkes:  

Det er mange aktører som skal styrkes, men hovedkravet har vært styrking av forskning innen 

kommunene og fylkene. Strategigruppen mener at kommunene ikke bør bli enda en forskningsaktør 

fordi det kan føre til en enda større spredning av midlene. I stedet ser de for seg en styrking av 

instituttsektoren og har dette som et viktigere satsingsområde.   

 

Noen viktige punkter som det skal satses på 

 Brukermedvirkning og behovsstyrking (viktig for god folkehelse) 

 Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde, sektorspesifisert (viktig for 

næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling) 

 Kunnskapsløft og best praksis for kommunene (sørge for ansvar)  

 Helseinformasjon og helsedata som nasjonalt fortrinn (grensesprengende forskning) 

 Uføre kliniske studier mer effektiv og bedre tilpasset klinisk behandling 

 Gode, effektive og lærende tjenester 

 Globale helseutfordringer 

 Utvikling av de menneskelige ressursene og infrastruktur 

 Mer toppforskning og sterkere internasjonalisering 

 

På et overordnet plan er det behov for en mer strategisk kunnskaps og kvalitetsbasert styring. Vi må få 

til en mer koordinert politikk mellom Departementene.  
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Spørsmål fra Utvalget: 

Hvor langt har dere kommet med å lage tiltakspakker for å nå målene?  

 

Svar Jon Arne Røttingen:  
Arbeidet er i gang, men strategigruppen skulle ønske det hadde kommet mer konkrete forslag om 

tiltak og spesifisering av ønsket retning for de utredninger som er foreslått.  

 

Innspill og tilbakemelding fra Utvalget 

 Glad for forslag til lovendring som presiserer «sørge for ansvaret» for forskning.  

 Det er interessant at strategigruppen velger legger vekt på institutter.  

 Det er spesielt viktig med et eget register for primærhelsetjenesten. 

 Infrastruktur for forskning er viktig, særlig i kommunehelsetjenesten.  

 Det vanskeligste med tanke på innovasjon er å få såkornsmidler slik at vi kan få opp de små 

gode tiltakene. Det bør ikke etableres for mange Technology transfer selskap (TTO). En TTO 

må ha en viss størrelse for å kunne opptre profesjonelt.  Det er særlig viktig med tanke på 

innovasjon å sikre risikokapital, men dette er samtidig vanskelig.  

 Strategigruppen må se på de institusjonelle barrierene som ligger i strukturen. Et 

forskningsmiljø som går på tvers av institusjoner bør minimum ha en felles økonomi. Det 

mest ideelle ville være felles administrative strukturer.  

 Det savnes en omtale av hele pasientforløpet gjennom hele systemet i rapporten (på tvers av 

forvaltningsnivå). Dette bør i større grad var nevnt i rapporten.  

 Punkt om utdanningstilskuddet (i kommunerapporten) er et viktig poeng som bør 

tydeliggjøres og fremheves i rapporten.  

 

Svar fra Jon Arne Røttingen 

Det er en utfordring at forskningsmiljøer kan ha «to herrer». Strategigruppen vil vurdere mulige 

organiserte samarbeidsformer. 

 

Spørsmål fra utvalget 

Hvem skal være førende for den nasjonale strategiske tenkningen? Bør strategisk tenkning 

koordineres på en annen måte enn gjennom Forskningsrådet?  

 

Svar fra Jon Arne Røttingen 
Strategigruppen tenker seg en annen form en gjennom Forskningsrådet, men har ikke landet på 

hvordan.  

 

Spørsmål fra utvalget 

Hvordan sikrer vi tilgang til midler for forskningsmiljøer som ikke har en tilknytning 

spesialisthelsetjenesten? 

 

Svar  
Det bør ikke nødvendigvis være adressen som avgjør tilgang til midler. Likevel vil rene 

primærmedisinske prosjekter måtte få midler fra andre steder dersom det skal være et bærekraftig 

finansieringssystem. Det betyr å sikre nye midler.  

 

Balansen mellom spesialist og primærhelsetjenesten er feil, men det bør ikke rokkes ved 

pengestrømmen for spesialisthelsetjenesten. Vi bør dessuten forsøke finne en annen 

finansieringsmodell enn å legge finansieringsansvaret til kommunene. 

 

Tar med seg dette med pasientforløpet gjennom hele systemet tilbake til strategigruppen.  

 

Vedrørende mål om å få 100 % av innskutte EU midler tilbake til norske forskningsmiljø. Det koster å 

benytte seg av disse midlene, egenandelen er høy. Dette bør det sees nærmere på. Hvem skal dessuten 
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ta ansvar for å nå et mål om 100 % «return» av midler? Her bør kanskje forskningsrådet ha en tyngre 

rolle. Rådet bør ha en proaktiv politikk for å stimulere forskningssøknader til EU midler.  

 

Innspill fra utvalget 

Dersom Forskningsrådet skal være proaktiv er det viktig å få med seg steget før søknaden sendes og 

forskningsmidler deles ut. Det vil si at rådet må være til stedet i Brussel når man bestemmer hva slags 

forskning som skal prioriteres.  

 

Deltagelse i Europeisk infrastruktur er viktig. Det handler både om teknologi tilgang og «Big-data».  

 

Sak 7/14 Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 

 

 
 


