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Høring – Innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 25. mai 2021.  

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte 18. juni 2021. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

"Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019 –2028" ivaretar viktige områder for 

fremtiden, inkludert helseperspektivet. Norsk overlegeforening (OF)  mener likevel at helse 

burde bli gitt større omtale og oppmerksomhet i planen. Norsk helsetjeneste vil de kommende 

årene møte særskilte utfordringer med en aldrende befolkning. Vår evne til å håndtere disse 

utfordringene vil kreve innovasjon og omstilling i tjenestene. Forskning og utdanning vil være 

viktige virkemidler for å nå målsetningene.  

 

I planen er utfordringbildet skissert slik: «Offentlig sektor må fremover tilpasse seg store 

strukturelle endringer, for eksempel demografiske endringer som følge av aldring, endret 

bosettingsmønster, innvandring og svingninger i fødselstall, og endret helse- og sykdomsbilde 

i befolkningen» 

 

I helsetjenesten er det i dag krevende for lederne å legge til rette for strukturell omstilling og 

innovasjon. Det er stramme budsjett, og betydelig press i den daglige driften for å nå 

behandlingsmåtene. Etter OFs syn bør en langtidsplan ikke alene peke på utfordringsbildet, 

men også skissere mulige overordnede strategiske grep og tilnærminger som kan bidra til 

nødvendige endringer i sektoren. Forskningsbasert utvikling av bedre behandlingsmetoder, 

kostnadseffektive innovasjoner og en bedre nyttiggjøring av høykompetent personell vil være 

virkemidler for å imøtekomme behov hos pasienter og brukere, men også for å ivareta 

økonomisk bærekraft. 

 

I planen skisseres grep for å styrke forskningen: «Kvaliteten i høyere utdanning må bli bedre. 

Vi må lykkes bedre i å rekruttere de beste talentene, og vi må få ned gjennomsnittsalderen på 

doktorgradskandidatene.» 

 

Å legge til rette for doktorgradsløp tidlig i karrieren er nødvendig og støttes, men like viktig er 

det å få muligheten til å drive forskning etter endt doktorgrad, for eksempel gjennom 

kombinasjonsstillinger. Denne type stillinger bør kunne tilbys flere innen helsetjenesten 



(fastleger, avtalespesialister, ansatte i pleie og omsorgstjenesten og ansatte ved private 

institusjoner). 

  

Videre i rapporten skrives: «Kvalitet i høyere utdanning. Eksempler på satsningsområder som 

kan være særlig aktuelle under denne overskriften, er: – styrking av Nasjonal arena for kvalitet 

i høyere utdanning – tiltak for bedre og mer praksis, i første rekke praksis i kommunesektoren 

for helse- og sosialfagstudenter – læringsarealer.» Overlegeforeningen mener tilrettelegging 

for god veiledning av studenter og leger under utdanning bør styrkes.  

  

Langtidsplanen ivaretar mange viktige områder, men OF  mener altså at helse er gitt for liten 

plass, sett i forhold til denne sektorens betydning. Utfordingsbildet er skissert, men det er i 

liten grad pekt på konkrete strategiske grep som vil være av betydning for utvikling og 

bærekraft i tjenestene. Dette bør inngå i en plan for forskning og høyere utdanning.  
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