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Høring - forslag til tematisk forskningsgrunnlag for et stort program: Gode 

og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester 
 

Forskningsrådets satsing på «Flere aktive og sunne år» er et viktig bidrag for å møte de 

utfordringer som kommer i vårt samfunn som følge av blant annet en større og eldre 

befolkning. Utvalget ønsker på generelt grunnlag å støtte programmets målsetning og 

prioriterte forskningstemaer.  

 

Om hovedmål og prioriterte forskningstema 

Nevnte store samfunnsutfordringer krever en hvis grad av tematisk styrt forskning. Dette er 

viktig for å heve disse temaene opp på agendaen. Samtidig vil utvalget understreke at 

friforskning, såkalt forsker initiert forskning, er et viktig virkemiddel i medisinsk forskning 

fordi det borger for originalitet og kvalitet, og styrker motivasjon. Det er derfor viktig at 

tematisk styring av offentlig helseforskningsmidler gjøres i begrenset grad, og at temaene 

gjøres omfattende. 

 

Forskningsutvalget ønsker å understreke behovet for helsetjenesteforskning for å møte de 

utfordringer helsetjenesten vil stå overfor fremover med eldrebølgen og komorbiditet 

(sykdommer som forekommer samtidig). Helsetjenesteforskning, der i blant 

samhandlingsforskning, kan bidra til økt kunnskap om effektiv organisering og styring, samt 

effektiv og rettferdig ressursfordeling. Videre vil økt forekomst av  livsstilsrelaterte 

sykdommer kreve mer forskning på betydningen av forebyggende medisin. Dette passer med 

satsingene i Stort program. Samtidig savner utvalget et fokus på behovet for 

translasjonsforskning. Med det menes forskning på hvordan man får integrert resultatene av 

helsetjenesteforskning i praksis (såkalt T2). Utvalget er enig i behovet for innovasjon og 

mener norsk helseforskning har et stort uutnyttet potensial for innovasjon 

 

Foreslåtte tiltakene som skal forbedre forskningens metodiske grunnlag og 

forskningens organisering 

Ingen særskilte kommentarer. 

 

Hva må til for at programmet skal bli vellykket 

Forskningsutvalget vil understreke betydningen av legers deltagelse i Stort program. 

Helseforskning favner vidt og omfatter forskning innen basalmedisin, klinisk medisin, 



 

 

allmennmedisin, samfunnsmedisin, helsetjenesteforskning, medisinsk etikk, medisinsk 

historie osv. Mange problemstillinger krever spisskompetanse innen en rekke fagfelt, men er 

også helt avhengig av et overordnet perspektiv og at naturvitenskaplig, biomedisinsk, 

samfunnsmedisinsk og helsefaglig kunnskap integreres for å få sin fulle løsning. Leger har 

med sin brede kompetansebakgrunn en spesielt viktig rolle i slike sammenhenger. Med sin 

kliniske erfaring kan leger bidra med pasientrelevante vinklinger til forskere med annen 

bakgrunn, men det er også viktig å understreke at det finnes mange fagområder utenom 

tradisjonell klinisk forskning der leger bør involveres. På samme måte som at man må kunne 

to språk for å fungere som tolk, er det viktig for translasjon av forskning til klinikken at leger 

deltar i forskning på alle nivåer fra grunnforskning innen biomedisin til kliniske og 

samfunnsmedisinske studier.  

 

Forskningsutvalget vil også understreke viktigheten av cost-benefit analyser for å prioritere 

de enkelte tiltakene i programmet.  
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