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Innspill fra Legeforeningen – Handlingsplan for kliniske studier 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 20. mars 2020. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte 26. mars 2020. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Høringssvaret har fokus på hva som er utfordringer med å utføre klinisk studier for leger i 

spesialisthelsetjenesten. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet startet høsten 2019 med å utarbeide en handlingsplan for 

kliniske studier. Handlingsplanen er en oppfølging av stortingsmelding 18; Helsenæringen – 

sammen om verdiskapning og bedre tjenester og Granavolden plattformen.  

HOD ønsker å få innspill fra aktører som jobber med klinisk forskning; både for å høre om hva 

som fungerer godt men og få beskrivelser av hva som ikke fungerer godt og hva som oppleves 

som flaskehalser i klinisk forskning.  

 

Prioritering 

Under Granavolden plattformen kapittel 8 Helse og omsorg er det beskrevet i avsnitt om 

spesialisthelsetjenesten at pasienten skal møtes med kunnskap. Punktvis står det at regjeringen 

vil styrke helseforskningen spesielt innen kroniske sykdommer og utmattelsessykdommer og 

gi flere kreftpasienter tilgang til utprøvende behandling. Of savner en tydeligere beskrivelse i 

Granavolden plattformen om klinisk forskning, viktigheten av den og høyere prioritering av 

den i spesialisthelsetjenesten.  

 

Helseforetakene er lovpålagt å drive med forskning.  

 

Tid 

De siste tiårene har sykehusene i økende grad blitt endret som følge av utstrakt målstyring. 

Dette medfører redusert autonomi og økt tidspress. Samtidig er rapporteringskravet skjerpet. 

Samlet opplever leger i sykehus at de har mindre tid til den direkte pasientkontakten og 

samtidig mindre tid og anledning til å engasjere seg i kliniske studier.  

 

Ny spesialistutdanning for LIS krever mye ressurser fra overleger i form av supervisjon og 

veiledning. Persontilpasset medisin krever mer ressurser i hele utredning- og 



behandlingskjeden av overleger i klinisk arbeid. Selv om det oftest er pasientene, brukere eller 

legene som etterspør nye behandlingsmetoder eller kommer på nye ideer til kliniske studier er 

det et stykke fra å komme på en ny ide til å ha tid til å videreutvikle den til en klinisk studie.  

 

Of mener at det er viktig at norske helsemyndigheter prioriterer en klar dreining fra utstrakt 

målstyringen til kunnskapsbasert medisin og påfølgende kvalitet i medisinsk utredning og 

behandling. For å kunne ha kunnskapsbasert medisin som et grunnlag for medisinske 

beslutninger, er det viktig at det utføres klinisk forskning på egen populasjon i form av kliniske 

studier. Dersom resultater av kliniske studier skal kunne bli implementert og brukt som 

grunnlag i medisinsk beslutningstaking kreves det ofte at det utføres RCT eller tilsvarende høy 

kvalitet i kliniske studier. Det er tid og ressurskrevende arbeid som Of mener det må settes av 

mer ressurser til. Of mener at det i en handlingsplan for kliniske studier må fremkomme gode 

beskrivelser for hva som må ligge til rette av ressurser for at leger kan utføre langsgående 

kliniske studier.  

 

Stillinger 

Tidligere var det etablerte kliniske forskningsstillinger på sykehusene, såkalte 

fordypningsstillinger (D-stillinger) hvor legen hadde en kombinasjonsstilling med klinikk og 

forskning. På den måten var det satt i system hvordan klinikeren skulle dele sin arbeidstid 

mellom klinikk og forskning. Ofs erfaring er at fordypningsstillingene stort sett er borte fra 

sykehusene og ikke blitt systematisk erstattet med nye kliniske forskningsstillinger.  

 

Of vurderer derfor at det kan være lang vei fra at helseforetakene er lovpålagt å drive med 

forskning, til å faktisk få forskerstillinger planlagt, organisert og satt opp i budsjettene på 

sykehusavdelingene. Flere avdelinger på sykehusene er ledet av avdelingsledere som ikke selv 

innehar forskningskompetanse. Det kan føre til at det gjør det vanskeligere å få klinisk 

forskning inn på et avdelingsbudsjett som ofte har trange rammer. Of mener at helseforetakene 

bør kommer med tydeligere føringer hvor mye klinisk forskning som skal drives ved ulike 

klinikker i sykehusene. Of tror det er viktig at ledende stillinger som har ansvar for 

forskningsaktiviteten både i sykehusene og på foretaksnivå er besatt av fagfolk med 

forskningskompetanse. 

 

Finansiering 

En god del av forskningen innen medisin er finansiert over frie basisbevilgningene til 

spesialisthelsetjenesten. Klinisk forskning i sykehusene som ikke går inn under nasjonale 

sykdomsspesifikke satsningsområder har ofte vanskelig for å nå opp med søknadene om å få 

støtte fra helseforetakene. Det fører til at man mister bredden i forskningen ved sykehusene. 

Små forskningsmiljøer vil da være helt avhengig av at man får satt av tid til forskning på 

avdelings budsjett. I tillegg til frikjøpt tid, må små forskningsgrupper klare å skaffe midler til 

innkjøp av forskningsutstyr som ofte er kostbart og krever mye tid i søknadsprosesser.  

 

Teknologi  

Selv om helseforetakene bruker en god del midler på investering i ny teknologi i sykehusene, 

erfarer Of at man likevel har en utfordring med å få den nye teknologien installert og 

implementert i spesialisthelsetjenesten. Teknologien som implementeres har ofte en del 

brukersvakheter som er tidstyver i en hektisk klinisk hverdag for legene.   

 

Samarbeid med universitetene 

De 6 universitetssykehusene har overordnet godt forskningssamarbeid med universitetene. 

Klinikere finner det likevel vanskelig å kombinere forskning og klinikk i hektiske hverdager. 



Forskningsgruppene er ofte lokalisert på universitetene og klinikere er i utgangspunktet på 

sykehusene. Å få timeplanen med forsknings-møter og pasientbehandling krever 

detaljplanlegging. Avdelingene har ofte lite legeressurser å gå på. Ved sykdom blir ofte 

klinikeren som har forskningstid den første som trekkes inn i klinisk arbeid.  

 

Samarbeid med helsenæringen 

Helsetjenesten er en viktig forskningspartner for helsenæringen ved at man bidrar inn med ulik 

forskningskunnskap til gjennomføring av kliniske studier. Klinikere har ofte med seg mer 

grunnleggende medisinsk kunnskap og forskning mens de som jobber i helsenæringen oftere 

har med seg kunnskap om «applied science».  

 

Kontakten og samarbeidet mellom leger i sykehus og helsenæringen har over mange år blitt 

gradvis svekket. Dels skyldes dette en mistenkeliggjøring av kontakt med næringen, men den 

viktigste forklaringen er nye rutiner og retningslinjer for kontakt og samarbeid. I de fleste 

sykehus er kontakten mellom aktørene regulert ved at alle henvendelser skal skje via 

sykehusenes øverste ledelse. Dette representerer et betydelig hinder for kontakt, utvikling av 

samarbeid og etablering av kliniske studier.  

 

Oppsummering 

Ulike forhold bidrar til at antallet kliniske studier i foretakene reduseres; målstyring med 

skjerpede aktivitets- og rapporteringskrav samt mistenkeliggjøring av samarbeid kombinert 

med rigide rammer for kontakt mellom aktørene er de viktigste forklaringene etter Ofs 

erfaring.  

 

Of mener at det både fra regjering og sentrale helsemyndigheter må stille tydeligere krav til  

hvordan helseforetakene skal legge til rette for, og følge opp klinisk forskning og kliniske 

studier i sykehusene. I en handlingsplan for kliniske studier bør det fremkomme systematiske 

tematiske beskrivelser for hva som bør ligge til grunn for at leger skal kunne utføre klinisk 

forskning og kliniske studier. Det vil bidra til at sykehusene får mer kunnskap om hva som må 

til av ressursbruk. Of vil anbefaler at departementet tar utgangspunkt i den danske modellen 

for klinisk forskning.  

 

Of har følgende konkrete forslag til endringer som kan iverksettes umiddelbart 

- Etabler mulighet for direkte kontakt mellom industri og forskere i tråd med praksis i 

Danmark.  

- Etabler flere fordypningsstillinger hvor det er avsatt tid til forskning 

- Etabler krav om løpende rapportering av pågående kliniske studier i foretakene 
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