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Høring av utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 31. mai 2021. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken per e-post. Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Som en oppfølging av rapporten "Stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler" fra et utvalg 

ledet av prof. Arild Underdal, har regjeringen besluttet å legge fram en strategi for 

forskerrekruttering og karriereutvikling som nå sendes på høring. Tidligere ble det besluttet at 

det ikke var grunnlag for å gå videre med utvalgets forslag til en revidert stillingsstruktur. 

Departementet opplyser om at det kom frem en bred enighet blant høringsinstansene om at det 

er flere utfordringer knyttet til den tidlige fasen av karrieren, særlig postdoktorstillingen. 

 

Departementet opplyser at strategien har som mål å legge til rette for et godt samspill mellom 

Kunnskapsdepartementet og forsknings- og utdanningsinstitusjonene ved å legge gode rammer 

og synliggjøre rolle- og ansvarsfordelingen i rekrutterings- og karrierepolitikken.  

Departementet foreslår fem satsningsområder med mål om å:  

• Øke interessen for å ta forskerutdanning blant studenter ved norske institusjoner, blant 

arbeidstakere i norsk arbeidsliv og heve arbeidslivets interesse for å ansette 

doktorgradsutdannede  

• Sikre gode og forutsigbare rammer for å videreutvikle unge forskertalenter  

• Styrke arbeidet med profesjonalisert karriereveiledning for unge forskere  

• Utvikle en sterkere kultur for forsknings- og personalledelse ved de høyere utdannings- 

og forskningsinstitusjonene  

• Tydeliggjøre og videreutvikle departementets styrings- og  

      reguleringsvirkemidler  

 

Overlegeforeningen støtter tiltakene med å gi gode rammer for å øke forskerrekruttering. Det 

følger av nasjonal handlingsplan for kliniske studier at helsepersonell innen alle faggrupper 

trenger skjermet tid til forskning innenfor deres arbeids- tid for at de skal kunne delta i og 

initiere kliniske studier. 

 

Flere kombinerte stillinger med klinisk arbeid og klinisk forskning vil bidra til flere kliniske 

studier og økt kompetanse, kvalitet og pasientsikkerhet i tjenesten.  

 



Universitetstilknytning kan være nyttig for noen, og opprettelse av kombinerte stillinger som 

er tilstrekkelig finansiert er viktig.  En mulighet er at RHF, HF og universitet går sammen om 

finansiering. 

 

Overlegeforeningen mener at for å nå målet om flere kliniske studier som integreres i den 

kliniske hverdagen til både ferske og erfarne overleger, må det lyses ut flere 

fordypningsstillinger også for overleger.  

 

Overlegeforeningen mener videre at kombinerte stillinger og fordypningsstillinger vil styrke 

forskningskulturen i sykehusene, og integrere samarbeidet med universitetetene. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Anne Karin Rime (sign.) 
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