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1 Sammendrag 
Legeforeningen må ha et sterkere forskningspolitisk engasjement for å styrke helseforskning (medisinsk og 

helsefaglig forskning inklusive biomedisinsk forskning) i Norge. Finansieringen av helseforskning er svært 

kompleks. Det er en betydelig mangel på private midler til helseforskning. Det er svært lite teknologisk 

eller farmasøytisk industri i Norge som bidrar med forskning. Derfor er helseforskning i Norge helt 

avhengig av offentlig finansiering. Det er to dominerende departementer: Kunnskapsdepartementet og 

Helse- og omsorgsdepartementet som bidrar med 75 % av et totalt budsjett på 4,5 mrd. kroner. Styringen av 

disse forskningsmidlene legger sterke føringer for hva slags innretning forskning på helse i Norge skal ha. 

Legeforeningen må ha begrunnede synspunkter på myndighetenes styring av disse forskningsmidlene.   

Det er stor oppmerksomhet rundt forskningsfinansiering blant politikere, i statsadministrasjonen og i de 

regionale helseforetakenes ledelse. Regjeringen la høsten 2014 fram sin Langtidsplan for forskning og 

høyere utdanning 2015–2024. Regjeringen ønsker å utvikle finansielle virkemidler som på en bedre måte 

enn dagens modell vil understøtte god måloppnåelse. Helseforskning er ikke lenger ett av 

hovedsatsingsområdene, men er slått sammen med fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive 

velferds-, helse- og omsorgstjenester. HelseOmsorg21 – et kunnskapssystem for bedre folkehelse (Nasjonal 

forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg fra 2014) legger imidlertid opp til en meget viktig 

satsing innen tre komplementære og likeverdige hovedområder: god folkehelse, grensesprengende 

forskning og næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling.  

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er i økende grad opptatt av strammere styring av sine 

forskningsmidler særlig med tanke på relevans og nytteverdi. Ved HELSEFORSK-utlysningen i 2014 ble 

det krevd samarbeid mellom flere helseregioner. Relevansbegrepet til HOD er problematisk. Det er lite 

forenlig med at klinisk forskning og grunnleggende forskning spiller sammen, og harmonerer dårlig med 

regjeringens satsing på kvalitet. Legeforeningen må være klar på at forskning skal tjene pasientene på best 

mulig måte også i et langsiktig perspektiv.  

Norges forskningsråd støtter helseforskning både gjennom fri prosjektstøtte og gjennom flere programmer. 

Det har vært stor offentlig og politisk debatt om balansen mellom programforskning og forskerinitiert 

grunnforskning. Man bruker nå en porteføljeanalyse basert på Health Research Classification System 

(HRCS). Legeforeningen må kritisk vurdere nytten av slike analyser. 

Legeforeningen bør arbeide for:  

 at helseforskning igjen blir et helt tydelig og markert hovedsatsingsområde i norsk 

forskningspolitikk og en styrkning av helseforskningsbudsjettene. 

 en prioritering av forskning innen allmennmedisin, arbeide for bedre kår for grunnleggende 

helseforskning og innovasjon og samtidig passe på at klinisk forskning opprettholder sitt volum og 

sin kvalitet.  

 å sikre institusjonenes basisfinansiering og deres handlingsrom. Gjennom sine tillitsvalgte bør 

foreningen bidra til å synliggjøre forskningsbudsjetter og utvikle gode budsjettrutiner som basis for 

interne prioriteringer i samsvar med nasjonale og institusjonelle strategier.  

 at forskere har flere kilder å gå til og at kravet fra HOD til relevans og nytteverdi tones ned.  

 å støtte opp om regjeringens satsing på kvalitet i forskning og arbeide for økte midler til frie, 

forskerinitierte prosjekter.  

 tiltak som fremmer søknader til EU og som gjør EU-midler attraktive.  

 å styrke satsing på nasjonal og europeisk infrastruktur og biobanker.  
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2 Innledning  
Finansieringskanaler og tilgang på forskningsmidler legger sterke føringer for hva slags 

innretning forskning på helse i Norge skal ha. Forskningsutvalget har i tidligere rapporter 

fokusert på både forskernes og forskningens kår i videre perspektiv (1-3), og listet i sin siste 

rapport om «Forskning er helsetjenestens grunnpilar» 18 viktige forskningspolitiske temaer 

hvor Legeforeningen bør ha gode, grunngitte oppfatninger. Forskningspolitikk må være 

forankret i finansiering og styring av pengestrømmene. Dette er en forutsetning for å utløse 

ønskede effekter. Dette er hovedgrunnen til at Forskningsutvalget i den foreliggende 

rapporten forsøkerå gi et faktagrunnlag for pengestrømmer og pengebruk i norsk forskning.  

Legeforeningen bør være en aktiv proponent for gode finansieringsordninger for norsk 

helseforskning. 

Regjeringen la i høst fram sin Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024
1
. 

Denne bygger på tidligere forskningsmeldinger, men for første gang tallfestes i et flerårig 

perspektiv Regjeringens ambisjoner om å øke støtten til forskning. I januar 2015 ble det avgitt 

en rapport til Kunnskapsdepartementet om finansiering av universiteter og høyskoler (4). 

Regjeringen ønsker å utvikle finansielle virkemidler som på en bedre måte enn dagens modell 

vil understøtte god måloppnåelse for universiteter og høyskoler, samlet og enkeltvis. I begge 

disse dokumentene pekes det bl.a. på at Norge trenger flere forskningsmiljøer i verdensklasse. 

I tråd med dette innkalte statsministeren til et toppmøte om forskning og høyere utdanning i 

februar 2015 hvor temaet bl.a. var hvordan vi skal finne, rekruttere, utvikle og ta vare på 

talentene, og dra nytte av verdensledende miljøer i Norge. Det er derfor stor politisk 

oppmerksomhet rundt finansiering og organisering av forskning. Legeforeningen må påvirke 

de politiske beslutningene som kommer til å forme helseforskningen i årene framover. 

Et viktig dokument er «HelseOmsorg21 - Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for 

helse og omsorg» med undertittel «Et kunnskapssystem for bedre folkehelse» (5). I dette 

dokumentet trekkes det opp ti brede, men tydelige strategiske satsinger innen tre 

komplementære og likeverdige hovedområder: god folkehelse, grensesprengende forskning 

og næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling. Denne strategien vil være grunnlaget 

for hva slags innretning norsk helseforskning kommer til å få i årene framover. Dokumentet er 

spesielt viktig fordi Regjeringen i sin Langtidsplan for forskning har valgt ikke å fremheve 

helse som ett av satsingsområdene i norsk forskning i motsetning til de foregående 

forskingsmeldingene, men henviste til HelseOmsorg21. Dette dokumentet legger også opp til 

en betydelig styrking av allmennmedisinsk forskning. Legeforeningen må delta aktivt i 

implementeringen av HelseOmsorg21. 

Helse- og omsorgsdepartementet finansierer mye av norsk helseforskning. Departementet er i 

økende grad opptatt av strammere styring av sine forskningsmidler særlig med tanke på 

relevans (jf. siste års utlysning av midler). Ved HELSEFORSK-utlysningen i 2014 ble det 

                                                 
1
 Meld. St. 7 2014–2015 
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krevd samarbeid mellom flere helseregioner og følgende formulering ble lagt inn i 

utlysningsteksten: «Midlene skal benyttes til å styrke tjenesterelevant og pasientnær klinisk 

forskning og helsetjenesteforskning, som kan bidra til høy kvalitet i pasientbehandlingen og 

trygge og effektive helsetjenester. Relevansen blir vurdert med utgangspunkt i denne 

formulering. Søkerne skal gjøre rede for hvorfor den aktuelle forskningen er viktig, og 

hvorfor det er viktig å gjennomføre den nå. Argumentene skal underbygges av litteratur.» 

(kursivering er lagt på). Departementet innfører et begrep for å kategorisere forskning uten at 

dette er nærmere definert. Relevansbegrepet er problematisk. Legeforeningen må være klar på 

at forskning skal tjene pasientene på best mulig måte i et langsiktig perspektiv. 

Norges forskningsråd støtter helseforskning både gjennom fri prosjektstøtte og gjennom flere 

programmer. Forskningsrådets strategi «I front for forskningen. Strategi for Norges 

forskningsråd 2009–2014» sier lite konkret om helseforskning. Derimot i «Store satsinger: 

Norske forskningsprioriteringer i 2016» skisseres et program under tittelen Effektive helse- og 

omsorgstjenester kalt «Flere aktive og sunne år» med planlagt budsjett på kr. 92 mill. Det har 

vært stor offentlig og politisk debatt om balansen mellom programforskning og forskerinitiert 

grunnforskning. Norges forskningsråd har nylig utgitt en oversikt: «Helseforskning i Norges 

forskningsråd 2013.  Porteføljeanalyse med Health Research Classification System (HRCS)» 

(se neste kapittel). Forskningsrådet påpeker at de gjennom sine ulike virkemidler og 

aktiviteter har en bred finansieringsprofil med hensyn på HRCS-systemets kategorier. 

Legeforeningen bør bidra aktivt med synspunkter på Forskningsrådets 

helseforskningspolitikk. 

Et gjennomgående trekk i alle strategier og planer framover er at innovasjonsaspektet er 

tydelig fremhevet. Forskningsbasert innovasjon er et klart satsingsområde og helse nevnes 

ofte i debatt rundt innovasjon. Legeforeningen bør være en våken pådriver for at pasientens 

beste står i sentrum når det satses på innovasjon.  

Dette er bare noen eksempler – men viktige – på at det er stor oppmerksomhet rundt 

forskningsfinansiering blant politikere, i statsadministrasjonen og i de regionale 

helseforetakenes ledelse. Det er også klart at man prøver å etablere verktøy for å få en innsikt 

i hva slags forskning som gjøres med bl.a. siktemål å styre forskningen tettere. Siden det er 

snakk om politiske og administrative vedtak med stor betydning for utviklingen av 

helsevesenet, og for legers og andre helseprofesjoners arbeid, er det viktig at Legeforeningen 

deltar aktivt med synspunkter på en rekke arenaer. Dette dokumentet retter seg derfor bredt 

mot foreningens medlemmer, men først og fremst mot foreningens tillitsvalgte og mot 

administrasjonen. Foreningens tillitsvalgte har gode muligheter for å delta i 

prioriteringsdiskusjoner knyttet til forskningsbudsjettene i de store forskningsinstitusjonene.  

Legeforeningens forskningsutvalg ønsker å gi foreningen et godt fundament for «egne 

meninger» når det gjelder finansiering av helseforskning.  
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3 Klassifisering av forskning 
OECDs definisjoner er mye brukt og deler forskning og utvikling (FoU, på engelsk Research 

and Development, R&D) i tre kategorier: grunnforskning, anvendt forskning og utvikling. I 

Forskningsutvalgets rapport «Mot en ny vår for medisinsk forskning?» ble de vanligste 

definisjonene gjennomgått (2). Til en viss grad kan man si at forskningstema og 

problemstillinger defineres av forskeren selv i grunnforskning (forskerinitiert forskning) og av 

samfunn og oppdragsgivere i anvendt forskning, men dette kan være et kunstig skille fordi det 

alltid vil være ytre rammer som begrenser og styrer forskningen.  

Forskningsrådet har valgt å bruke begrepet «grunnleggende forskning» i stedet for 

«grunnforskning» (6).  I dette policynotatet står det at «Begrepet "grunnleggende forskning" 

omfatter hele spennet i forskningsaktivitet fra "ren" grunnforskning uten tanke på spesiell 

anvendelse til mer målrettet grunnforskning». Forskningsrådet påpeker også at det er et 

samspill mellom grunnleggende forskning hvor den samfunnsmessige relevansen er definert 

og forskning hvor den vitenskapelige relevansen er det vesentligste.  I dokumentet står det at 

«Grunnleggende forskning drives ved universitetene, men i stigende grad også ved høyskoler 

og i instituttsektoren». Universitetssykehusene blir ikke nevnt i dokumentet, men oppfattes i 

mange sammenhenger som del av universitet og høgskolesektoren (UH-sektoren). 

Helseforskning brukes i dag som et samlebegrep som erstatter det tidligere begrepet 

medisinsk og helsefaglig forskning. Innen helseforskning, men også innen mange andre 

områder, ser vi at OECDs kategorisering kan være problematisk fordi grensene mellom 

kategoriene er uklare. Mange forskere vil si de driver grunnforskning selv om de f.eks. driver 

med kreftforskning, mens andre vil si de driver anvendt forskning selv om de ikke kan 

definere hva resultatene kan brukes til. Det er også en glidende overgang til utviklingsarbeid 

som helsevesenet er høyst avhengig av. 
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UK Clinical Research Collaboration
2
 har etablert et såkalt Health Research Classification 

System – HRCS (se tekstboks). Bruker man inndelingen som HRCS systemet legger opp til, 

ser vi at dette omfatter helseforskning både av grunnleggende karakter, anvendt karakter og 

utviklingsarbeid. Tanken er at alle elementene i HRCS må være tilstede for at forskningen 

skal komme pasientene til gode.  

En viktig klassifisering går på nytteverdi og/eller relevans. Det er kompliserte kategorier fordi 

det er vanskelig å velge hvordan man skal måle nytteverdi. Vi ser at Forskningsrådet skiller 

mellom samfunnsmessig og vitenskapelig relevans (se over). I forbindelse med helseforskning 

er nytteverdi og/eller relevans i økende grad knyttet til mål på antatte helseeffekter, men 

hvordan måles dette? Er reduksjon av tapte leveår viktigst
3
, disability-adjusted life-years

4
, 

eller er det sykefravær og samfunnsomkostninger som teller? Tidsperspektivet er særdeles 

viktig. Det er vanskeligere å forutsi nytteverdi jo lenger fram i tid man prøver å se. Det er 

også et moralsk spørsmål om man primært skal tenke på dagens pasienter eller morgendagens 

pasienter. Dette blir nærmere diskutert i kapittel 10. 

3.1 Problemer med klassifisering 

Klassifisering av forskning tjener selvfølgelig mange formål. I vår sammenheng er formålet å 

bruke klassifiseringsverktøy for å fordele forskningsmidler. Det reiser en del 

problemstillinger. 

                                                 
2
 The UK Clinical Research Collaboration brings together the NHS, research funders, industry, regulatory 

bodies, Royal Colleges, patient groups and academia in a UK-wide environment that facilitates and promotes 

high quality clinical research for the benefit of patients (http://www.ukcrc.org/ ).  
3
 years of life lost - YLL 

4
 DALY som også inkluderer sykelighet i tillegg til dødelighet 

HRCS systemet (Health Research Classification System) 

1. Underpinning Research. Forskning som kan underbygge videre helseforskning rettet 

konkret mot sykdomsforståelse, forebygging, diagnose, behandling og helsetjenester 

2. Aetiology. Forskning for forståelse av årsak, risiko og utvikling av sykdom og dårlig helse 

3. Prevention of Disease and Conditions, and Promotion of Well-Being. Forskning rettet mot 

primærforebygging av sykdom og fremme av god helse 

4. Detection, Screening and Diagnosis. Utvikling av diagnostiske, prognostiske og prediktive 

markører og teknologier 

5. Development of Treatments and Therapeutic Interventions. Utvikling av behandling og 

terapeutiske intervensjoner i prekliniske settinger 

6. Evaluation of Treatments and Therapeutic Interventions. Testing og evaluering av 

behandling og terapeutiske intervensjoner i kliniske settinger 

7. Management of Diseases and Conditions. Forskning på pasientbehov og håndtering av 

sykdommer og tilstander 

8. Health and Social Care Services Research. Forskning på levering av helse- og 

sosialtjenester, helsepolicy og forsknings metodologi 

http://www.ukcrc.org/
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En for kategorisk inndeling kan føre til at man ikke greier å finansiere forskningsvirksomhet 

som favner flere av elementene. Ved translasjonsforskning undersøkes muligheten for 

overføring av kunnskap og resultater fra grunnforskning til praktisk bruk i behandling av 

pasienter og omvendt, praktiske problemstillinger og observasjoner i klinikken blir gjennom 

forskning utgangspunkt for grunnleggende kunnskap. 

Det er blitt tydeligere i senere år at grunnforskning og laboratoriebasert forskning henter 

problemstillinger fra klinikken for å gi mer innsikt i biologiske prosesser knyttet til sykdom. 

Man kan godt kalle dette målrettet eller orientert grunnforskning hvor man anvender den 

kunnskap og de metoder man har fått i senere år på å forstå patologi og patologiske prosesser 

til å målrette grunnforskningen. Grunnforskningens verktøy har på den annen side åpnet nye 

muligheter for klinikerne og klinisk forskning, f.eks. gjennom genanalyser slik at innen 

biomedisinsk og klinisk forskning er grensene flytende mellom tradisjonelle kategorier. Altså 

er skillet mellom grunnforskning og anvendt forskning diffust og nytteverdi og/eller relevans 

særdeles vanskelig å vurdere på forhånd fordi tidsperspektivet kan være varierende. 

Det vil derfor være uheldig om man legger ansvar for grunnforskning til UH-sektoren og 

ansvaret for den anvendte kliniske forskningen til helsesektoren. Skillet er i dag til dels 

kunstig som argumentert over. En slik ansvarsfordeling vil heller ikke reflektere hvordan 

forskningsprosessen foregår og hva som fremmer den beste forskningen. 

Et viktig spørsmål er hva bør volumet eller innsatsen innenfor hver kategori være? Hvor mye 

penger bør gå til de forskjellige kategorier? Er det en god balanse mellom grunnforskning og 

anvendt forskning innen helse? Er det en god balanse mellom de forskjellige HRCS-

kategoriene? I så fall legger man til grunn at man i stor grad er i stand til å forutsi hva slags 

forskning som kan lede til nyttige resultater. Forskningsresultater er imidlertid lite 

forutsigbare. Det er også et spørsmål om hva slags kriterier man legger til grunn når man 

definerer hva forskningsvolumet eller forskningsinnsatsen bør være innenfor hver HRCS-

kategori. Det er høyst uklart og vil bli diskutert nærmere i kapittel 9. 

Når det gjelder nytteverdi/relevans er det et viktig spørsmål om man skal gi mer midler til 

forskning som kan defineres som nyttig og relevant? Helse- og omsorgsdepartementet mener 

tydeligvis det når de ønsker å fordele midler ut fra hva som er «tjenesterelevant og pasientnær 

klinisk forskning og helsetjenesteforskning, som kan bidra til høy kvalitet i 

pasientbehandlingen og trygge og effektive helsetjenester. Relevansen blir vurdert med 

utgangspunkt i denne formulering.»  Departementet ønsker tydeligvis en sterkere styring. 

Det kan i denne sammenheng være av interesse å sitere hva regjeringens 

Produktivitetskommisjon sier i sin første rapport:  

«Politisk overstyring av forskningsmidlene går på bekostning av kvaliteten i forskningen. 

Dette er uheldig, fordi forskning av lav kvalitet har liten samfunnsmessig verdi, uansett hvor 

relevant temaet måtte være. Den politiske profileringen av tematiske og strategiske 

satsingsområder fremmer opportunistisk atferd og bidrar til middelmådighet i sektoren ved å 

hindre at ressurser flyttes fra dårlige til gode forskningsmiljøer. Det er behov for tiltak som 

sikrer at forskningsmidlene i større grad kanaliseres til de beste forskerne og miljøene.» (7) 
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Dette er også i tråd med regjeringens satsing på verdensledende fagmiljøer (8) og i tråd med 

formuleringene i HO21 (5) om at god og nyttig kunnskap springer bare ut av forskning som 

holder god kvalitet. Kvalitativt dårlig forskning gir ikke nyttig kunnskap og kan være direkte 

skadelig for pasientene. Dette bør være retningsgivende for all forskningsfinansiering. 

Det kan være vanskelig å definere klare grenser mellom forskning og utvikling. Fra en 

næringspolitisk synsvinkel anses det viktig å styrke innovasjonsvirksomheten og det er en klar 

målsetting i dagens forskningspolitikk å styrke også den forskningsbaserte innovasjonen. Det 

er imidlertid viktig at satsingen på innovasjon ikke demper forskningen. Dette vil kunne 

svekke både forskningen og innovasjonen.  

Det er også vanskelige grenseflater mot kvalitetssikringsarbeid som må være en integrert del 

av all klinisk virksomhet og finansieres den veien.  

Klassifisering av forskning er altså problematisk, særlig når man ønsker å bruke 

klassifiseringen som basis for tildeling av forskningsmidler. Dette blir utdypet nærmere i 

kapittel 9. 
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4 Oversikt over de ulike aktørene innenfor helseforskning  
Det er en rekke aktører innen helseforskning (se Tabell 1). De største forskningsmiljøene 

finner vi naturlig nok ved universitetene – særlig de fire som har medisinske fakulteter - og 

universitetssykehusene. Som Tabell 1 viser er det også betydelig forskning som kan 

kategoriseres som helseforskning ved en rekke høgskoler. Denne tabellen kan ikke anses for 

uttømmende, men gir en pekepinn om viktige forskningsområder ved de forskjellige 

institusjonene. Den er stort sett basert på hva man kan finne på institusjonenes hjemmesider. 

Det er også noen større institutter som bidrar med viktig helseforskning. Universitetene med 

medisinske fakulteter har veldig sammenfallende forskningsinnretning med 

universitetssykehusene. Høgskolene har naturlig nok forskningsinnretning i samsvar med de 

profesjonsutdanningene de har ansvaret for.  

Tabell 1: oversikt over de ulike aktørene innenfor helseforskning 

Aktør Enhet* 

Universitetet i Oslo (UiO) Samtlige fakulteter, med unntak av Det teologiske fakultet.  

Universitetet i Bergen (UiB) Det medisinsk- odontologiske fakultet, det psykologiske fakultet, det 

samfunnsvitenskapelige fakultet..  

Norges Teknisk-naturvitenskaplige 

universitet (NTNU)  

Det medisinske fakultet og det samfunnsvitenskapelige fakultet.  

UiT Norges arktiske universitet  Det helsevitenskapelige fakultet.  

Norges miljø- og biovitenskapelige 

universitet (NMBU) 

Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap.  

Universitetet i Agder (UiA) Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.  

Universitetet i Nordland (UiN) Det samfunnsvitenskapelige/sosiologiske fakultet.  

Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Regionale helseforetak Universitetssykehusene (St. Olavs hospital, Akershus, Haukeland, Oslo, Stavanger 

universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge) og Helseforetak som 

ikke er universitetssykehus 

Allmennmedisinske 

forskningsenheter 

Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo 

Forsknings- og kompetansesentre Regionale kompetansesentre rus (Nord, Midt-Norge, Vest (Rogaland A-Senter og 

Bergensklinikkene), Sør, Øst og Oslo), HEMIL-senteret (Senter for forskning på 

helsefremmende arbeid, miljø og livsstil ved UIB), Regionsentrene for barn og 

unges psykiske helse, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 

(UiO), HENÆR-senteret (Senter for helsefremmende arbeid i nærmiljøer, 

Høgskolen i Vestfold) 

Høgskolene Oslo og Akershus (HiOA), Bergen, Buskerud og Vestfold, Harstad, Narvik, Sogn 

og Fjordane, Stord/Haugesund, Sør-Trøndelag, Telemark, Østfold, Ålesund, 

Diakonhjemmet, Lovisenberg, Idrettshøgskolen 

Legeforskningsinstituttet  

Folkehelseinstituttet  

Statens arbeidsmiljøinstitutt  

Statens institutt for 

rusmiddelforskning 

 

SINTEF Helse og velferd 

FAFO Velferd og levekår 

Frischsenteret Offentlig sektor og helse 
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5 Oversikt over finansieringskilder for helseforskning 
 

De totale utgifter til FoU innen medisin og helsefag til UH-sektoren (som inkluderer 

universitetssykehusene) var kr. 4 591 mill. i 2011 (9). Av dette var kr. 516 mill. fra private 

kilder. I tillegg kommer instituttsektoren som inkluderer helseforetak som ikke er 

universitetssykehus med kr. 1 323 mill. hvorav kr. 155 mill. var fra private kilder. Til sammen 

er dette 5 914 mill. kroner og 25 % av FoU-utgifter i Norge. Til sammenlikning bruker 

næringslivet bare 6-8 % av sin FoU investering på helseforskning 

Hovedstrømmen av disse midlene til UH-sektoren går direkte til de forskningsutførende 

institusjonene i form av grunn/basisbevilgninger, enten fra Helse og Omsorgsdepartementet 

(HOD) til regionale helseforetak (RHF), eller fra Kunnskapsdepartementet (KD) til universitet 

og høyskolesektoren (UH). Denne finansieringskilden omtales ofte som kanal 1 og utgjør i 

størrelsesorden 60-70 % av de totale utgiftene (4). 

Ved siden av grunnbevilgningene er det tre hovedkilder for søkbare konkurranseutsatte 

midler til helseforskning. Dette kalles ofte kanal 2. Det omfatter: 

 Offentlige midler fra flere departementer gjennom Forskningsrådet.  

FRIPRO er finansiert av midler fra Kunnskapsdepartementet og er en åpen 

konkurransearena som favner alle fag. Her er vitenskapelig kvalitet det avgjørende 

kriteriet for bevilgning. Forskningsmidler fra sektordepartementene som f.eks. HOD, 

vil som regel være bundet opp i målrettede forskningsprogrammer 

 RHF-ene som gjør tildelinger til forskning gjennom lovpålagt samarbeidsorgan med 

universitetene. Noen regionale helseforetak legger også inn egne midler som kan 

søkes parallelt. 

 Private foreninger/stiftelser som har innsamlede midler. 

 

Offentlige midler er den viktigste finansieringskilden for forskning og utviklings (FoU) 

virksomhet i UH- og instituttsektoren (UH-sektoren inkludert helseforetak med 

universitetssykehusfunksjon). Inkludert basisfinansiering fra HOD og KD, 

forskningsrådsmidler og oppdragsinntekter fra offentlige etater og institusjoner utgjør dette en 

finansieringsandel på mer enn 90 %. Figur 1 viser den relative fordelingen av hvor FoU-

midler kommer fra. Tallene er hentet fra NIFU Rapport 24/2030 (9). 
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Figur 1: Totale FoU-utgifter til medisin og helsefag, 4591 millioner kroner, ved universiteter, høgskoler og 

universitetssykehus, 2011, etter finansieringskilde. Prosent. Kapitalutgifter på kr. 279 mill. er holdt utenfor. Her 

er finansiering av instituttsektoren ikke tatt med (kr. 1323 mill. hvorav 505 mill. til helseforetak som ikke har 

universitetssykehusstatus). Basert på figur fra NIFU Rapport 24/2030 (9). 

5.1 Forskningsfinansiering fra EU 

En kilde til forskningsmidler er EU. Det har i de siste årene vært sterk fokus på at norske 

forskningsmiljøer må tiltrekke seg mer EU-midler. Figur 2 viser EU-tildeling til 

helseforskning sammenliknet med Forskningsrådets bidrag. Det er spesielt dårlig tildeling for 

helseforskning. I HO21-rapporten er det beregnet en såkalt returandel knyttet til BNP. 

Returandelen for helseforskning er bare 0,4 mens den totalt for alle forskningsområder i 

gjennomsnitt er 0,7 (5).  Det har vært en gledelig økning de senere årene både i absolutte 

tildelinger og antall prosjekter som figur 2 og figur 3 viser. 

Som man kan lese av figur 4 er det store skjevheter blant fagområdene som får midler, og i 

2013 var det kun 16 % av EU midlene til helseforskning som gikk til klinisk forskning.   

Andre dep. mv. 
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Figur 2: Basert på tall fra Forskningsrådets Prosjektbank. 

*tall fra EU er ikke tilgjengelig på dette tidspunkt  

 

 

Figur 3: Basert på figurer fra Forskningsrådets Prosjektbank. 
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Figur 4: Basert på tall fra Forskningsrådets Prosjektbank. 

 

5.2 Forskningsfinansiering fra legater 

I legathåndboken for 2015 finnes en rekke legater myntet på forskning. Selv om mye 

forskning innen felt som biologi, marinbiologi og veterinærmedisin åpenbart har relevans for 

medisin og helse blir det utfordrende å kategorisere all biologisk forskning som medisinsk 

forskning. Under kategorien “forskningsstipend og legater” finnes to subkategorier som er 

relevante for medisinsk forskning:  

a) Realfag (kjemi, fysikk, biologi, matematikk, naturvitenskap, data, geologi, zoologi, 

botanikk, informatikk)  

b) Medisin/veterinærmedisin/helse 

Totalt 179 legater har en utlysningstekst rettet mot medisinsk forskning. Av disse oppgir kun 

et mindretall hvor store beløp som er til utdeling, og hvor stort legatet er. De 49 legatene som 

har oppgitt tallfestede beløp vil i 2015 samlet stå for tildelinger på opp mot 27 mill. kr. 

Tematisk fordeler tildelingene seg hovedsakelig på områdene akuttmedisin, hjerte- og 

karsykdommer, kreftforskning, nevrologiske tilstander, muskeldegenererende tilstander og 
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indremedisin. Enkelte legater har åpen utlysningstekst uten tematiske begrensninger. Tabell 

over disse legatene er tilgjengelig på Legeforeningens hjemmeside
5
.  

6 Driftsutgifter i fagområdet medisin og helsefag 
I Norge ble det brukt 45,4 milliarder kroner på FoU i 2011. Av disse midlene går 42,6 

milliarder til driftsutgifter, mens kapitalutgifter (vitenskapelig utstyr, bygg og anlegg) ligger 

på 2,9 milliarder. I alt 18 % av Norges totale driftsutgifter til FoU ble i brukt til fagområdet 

medisin og helsefag, dette tilsvarer 7,4 milliarder kroner (9). Se Tabell 2 for fordeling av disse 

midlene innenfor de ulike sektorene og Figur 2 for fordeling av driftsutgifter etter institusjon.  

Tabell 2: Driftsutgifter, medisin og helsefag, 2011, mill. kr.   

Universitet/høyskolesektor 4591 

- herav universitetssykehus 2268 

Instituttsektor
6
 1323 

- herav helseforetak 498 

Næringslivet 1546 

SUM 7460 

                                                 
5
 https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Fond-og-legater/  

6
 Instituttsektoren er delt inn i fire grupper: 

 Teknisk-industrielle institutter 

 Primærnæringsinstitutter 

 Samfunnsvitenskapelige institutter 

 Miljøinstitutter 

 

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Fond-og-legater/
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Kilde: NIFU Rapport 24/2030 (9). Kapitalutgifter på 316 mill er holdt utenfor

Figur 5: Driftsutgifter til medisinsk og helsefaglig FoU, etter institusjonstype. Prosent. Basert på figur fra NIFU 

Rapport 24/2030 (9). 

 

6.1 Særskilt om finansieringsmønstre i universitet og høgskoler (UH sektoren uten 

universitetssykehusene) 

Kunnskapsdepartementet er hovedfinansieringskilden til universiteter og høgskoler. 

Institusjonene mottar en rammebevilgning fra KD
7
 som har tre komponenter (Se figur 6) (10). 

Det er en basiskomponent (langsiktige og strategiske midler) som i det vesentlige har 

historiske tradisjoner. Den andre viktige komponenten er knyttet til utdanningene og tildeles 

på basis av studiepoeng og utvekslingsstudenter. Den siste komponenten er 

forskningsincentivene som har en lukket budsjettramme for sektoren og beregnes som en 

resultatbasert omfordeling (RBO) mellom universitet og høgskoler. Denne tildelingen er 

basert på publikasjoner, doktorgrader og midler fra Forskningsrådet og EU. 

Publikasjonspoeng teller her ikke mer enn 1,9 % av totalen.I tillegg mottar institusjonene 

midler gjennom den såkalte kanal 2 som er midler fra eksterne kilder man konkurrerer om. 

Dette utgjør om lag 23 % av budsjettene.  

 

                                                 
7
 Kapittel 260, Kunnskapsdepartementet budsjett.  
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Figur 6 Fordeling mellom langsiktig og strategisk bevilgning, utdannings-insentiver og forskningsinsentiver 

(RBO) i budsjett 2015. Statlige og private universiteter og høyskoler. 

Kilde: Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill (4). 

 

En viktig diskusjon de senere årene har vært institusjonenes handlingsrom. En problemstilling 

er at bevilgninger i kanal 2 ofte ikke dekker alle prosjektutgifter, eller at donator krever en 

betydelig egenandel fra institusjonen. Dette binder opp institusjonenes egne budsjetter. Dette 

har ført til at institusjonene har satt opp satsene for dekningsbidrag (overhead) vesentlig. 

Problemet forsterkes ved at flere av de private/ideelle stiftelsene ikke tillater finansiering av 

slike dekningsbidrag. Ønsker man større konkurranse og mer midler i kanal 2, vil dette gjøre 

institusjonenes mulighet for å utvikle egne faglige profiler og strategier enda mer begrenset. 

Beslutninger om viktige faglige satsinger vil i større grad bli tatt av tilgjengelige 

finansieringskilder. På den andre siden vil enkeltforskerens initiativ, talent og prosjektideer 

være det sentrale enten det er institusjonen eller finansieringskilden som setter dagorden. 

Dette er derfor en viktig prinsipiell diskusjon med mange fasetter.  

Rapporten om forskningsfinansiering av universiteter og høyskoler som kom i januar 2015 (4) 

foreslår å beholde store deler av finansieringssystemet som det er i dag, men understreker at 

institusjonene må ha tilstrekkelig finansiering til å kunne utvikle egne faglige profiler. Dette 

er vanskelig for statlige institusjoner som har finansiering via statsbudsjettene der for manges 

vedkommende alle økonomiske midler er bundet til lønn og faste stillinger. Utvalget foreslår 

å beholde basisbevilgningen, men å redusere den fra 69,6 til 65,2 %. Den resultatbaserte 

omfordelingen (RBO) foreslås erstattet med en utviklings-, kvalitets- og profilavtale (UKP-
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avtale) som skal omfatte 5 % av budsjettet. Det betyr at 29,8 % av budsjettet foreslås knyttet 

til en eller fler resultatindikatorer hvor det legges større vekt på fullførte utdanningsløp 

(bachelor, master, profesjonsutdanning mm). Utvalget mener fordelingen mellom kanal 1 og 2 

er god og ønsker ikke å svekke basisfinansieringen av institusjonene. Tilgang på midler fra 

konkurransearenaen blir for lite forutsigbar. Fra et overordnet perspektiv, hvor man ønsker 

langsiktighet, bedre arbeidsdeling og tydeligere institusjonsprofiler, vil dette være en uheldig 

utvikling. En viktig erkjennelse med hensyn til forskningsfinansiering og insentiver er at 

forskningsmidlene til medisin og helse ved universitetene i stor grad kommer som eksterne 

midler. Dermed blir det begrenset hvilken verdi forsøk på insentivbasert stimulering av 

forskning kan ha. 

6.2 Særskilt om finansieringsmønster i helseforetak 

Forskningen innenfor helseforetakene finansieres i all hovedsak gjennom basisbevilgninger 

og øremerkede forskningsbevilgninger fra HOD bevilget via Regionale helseforetak
8
 (11). En 

liten andel til forskning går via midler til særskilte tiltak (forskning knyttet til nasjonale 

medisinske kompetansesentre). Utover de øremerkede midlene fordeler de regionale 

helseforetakene forskningsmidler fra eget budsjett (11).  

Basisbevilgninger (en basisdel og en aktivitetsbasert del) skal dekke lovpålagte oppgaver ved 

helseforetakene og fordeles av RHF til helseforetaksnivå. RHF-ene fordeler etter egne 

strategier og disse midlene utgjør den klart største finansieringskilden i forskningsområdet, 

men kan være vanskelig å tallfeste. Det øremerkede forskningstilskuddet fra HOD til RHF-ene 

består av to komponenter - basistilskudd og resultatbasert tilskudd - og fordeles etter 

gjennomsnitt av forskningsresultater de siste tre år (12). Mesteparten av forskningsmidlene 

styres og fordeles av formelle samarbeidsorganer for forskning som består av representanter 

fra helseforetakene og universiteter i egen region. Midlene fordeles til forskere i egen region. 

Den største andelen av disse midlene er søkbare midler (12). Det er noe ulik praksis i de 

forskjellige regionene om man må være ansatt i helseforetaket for å få tildeling fra disse 

midlene som prosjektleder. Samarbeidspartnere kan i alle tilfeller være i stillinger lokalt, 

nasjonalt eller internasjonalt utenfor helseforetakene. 

I 2013 rapporterte helseforetakene om en ressursbruk til forskning på 3,1 mrd. kroner som 

omfatter både offentlige midler og tilskudd fra private kilder. Helseforetak med 

universitetssykehusfunksjon stod for omtrent 82 % (2,55 mrd.) av driftskostnader og 80 % av 

alle årsverk (2061 av 2565 årsverk) til forskning (11). Det er en nominell økning fra 2011 på 

ca. 0,3 mrd. kroner (se over). 

Til sammen rapporterte helseforetakene om 2,6 mrd. kroner til FoU fra HOD. Dette utgjør 

85 % av helseforetakenes samlede finansiering av driftskostnader til forskning i 2013. Denne 

summen har to komponenter (11):   

                                                 
8
 Helse og omsorgsdepartementet har kanalisert hovedstrømmen av departementets forskningsmidler til 

spesialisthelsetjenesten via de regionale helseforetakene siden sykehusreformen i 2002 



 

20 

 

1. 1.9 mrd. kr (61 % av helseforetakenes samlede driftskostnader til forskning) som del 

av basisbevilgningen tildelt fra HOD via RHF-ene.  

2. Øremerkede forskningsmidlene og andre midler de regionale helseforetakene skyter til 

av eget budsjett, utgjorde til sammen 732 millioner kr (24 %). Basisbevilgninger 

utgjør en noe mindre andel av totalfinansieringen ved universitetssykehus enn andre 

helseforetak. Universitetssykehus mottar til gjengjeld en større andel av øremerkede 

og andre forskningsmidler fra RHF-ene. 

 

Den tredje komponenten som tilsvarer 476 millioner kr (15 %) kommer fra andre, eksterne 

kilder. Norges forskningsråd er den største enkeltkilden med rundt 160 millioner kroner. 

Dette tilsvarer 5 % av den samlede ressursinnsatsen til forskning i spesialisthelsetjenesten i 

2013. Norges forskningsråd finansierer en klart større andel av forskningen ved 

universitetssykehus enn øvrige helseforetak, og den største andelen av forskningsrådsmidler 

går til Helse Sør-Øst.  

Andre nasjonale kilder som for eksempel Kreftforeningen og Helse og rehabilitering bidrar 

med 29 % av de eksterne midler og andre offentlige kilder med ca. 20 %. Næringslivsmidlene 

utgjorde omtrent 8 %.  De senere årene har det vært en markert nedgang i større kliniske 

prosjekter finansiert av legemiddelindustrien. Utenlandske midler utgjorde i alt 30 millioner 

kroner og av dette utgjorde EU-midler om lag 20 millioner kroner (11).  

6.3 Samarbeid mellom UH sektoren og helsesektoren  

Det er et utstrakt samarbeid mellom høyskolene, universitetene, universitetssykehusene og 

andre helseforetak om helseforskning. Dels er dette regulert gjennom formaliserte 

samarbeidsavtaler om felles oppgaver som forskning og utdanning, dels er samarbeidet basert 

på prosjekter. Når det gjelder forskning er samarbeidet spesielt tett mellom de medisinske 

fakultetene og universitetssykehusene. Fakultetene disponerer arealer til undervisning og 

forskning i helseforetakene og mange ansatte har dobbelt ansettelsesforhold (f.eks. overlege i 

helseforetak og professor ved universitet). Det har vært debattert om de medisinske 

fakultetene hører mer hjemme på universitetssykehusene enn på universitetene (13), men det 

er ikke en aktuell problemstilling for tiden. Det er imidlertid utstrakt samarbeid mellom 

helseforetak og andre fakulteter og høgskoler også, ofte med doble ansettelsesforhold.  

Ikke minst er doktorgradsutdanningen et stort fellesprosjekt mellom disse institusjonene. 

Ph.d.-studenter som får sin utdanning og gjennomfører sine prosjekter ved helseforetakene 

utgjør et meget stort antall. Omtrent halvparten av dem har ikke-helsefaglig bakgrunn. 

Finansieringen av stipendiater og doktorgradsprosjekter er kompleks. Stipender tildeles i 

første rekke fra samarbeidsorganene, Forskningsrådet og private kilder (Kreftforeningen, 

Helse og rehabilitering, Nasjonalforeningen m.fl.), men som regel slik at en av de 

samarbeidende institusjonene er arbeidsgiver. Oftedekker ikke stipendiene de totale 

kostnadene ved prosjektene og forskningsmiljøene må finne tilleggsfinansiering.   

Institusjonene samarbeider også nært om små og store prosjekter. Særlig gjelder dette f.eks. 

Sentre for fremragende forskning og Sentre for forskningsdrevet innovasjon. En institusjon 

må stå som vertsinstitusjon, men finansieringen er ofte sammensatt med midler fra flere 



 

21 

 

institusjoner. Ikke minst må institusjonene samarbeide om arealer til forskning og 

forskningsinfrastruktur. Som et eksempel på kompleksiteten i samarbeidet kan det nevnes at 

Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus gjennom noen år har definert 14 områder 

hvor man har arbeidet med avtaleregulering bl.a. med hensyn til ansvar for finansiering. For å 

nevne noen av de viktigste: 

- Opprettelsen av Inven2 et felles innovasjonsselskap og egen avtale om rettigheter til 

oppfinnelser 

- Felles medisinsk bibliotek 

- Felles internasjonaliseringskontor med bl.a. ansvar for EU-søknader 

- Samordning av anskaffelser av avansert utstyr og opprettelse av kjernefasiliteter 

- Biobanker 

- IKT systemer. Her har man for øyeblikket ikke lyktes med å oppnå en felles løsning. 

- Opprettelse av Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi 

- Dyrestaller. Institusjonene har separate enheter. 

- Arealer 

 

Tilsvarende gjelder selvfølgelig alle universitetssykehusene og samarbeidende institusjoner i 

UH sektoren, men samarbeidet er løst på litt forskjellig vis.  

Til tross for felles forskningsmål og tette bånd mellom helseforetak og universitet/ høyskole 

innenfor helse så reflekteres dette ikke i tenkning rundt finansielle rammebetingelser. HOD og 

KD har liten tradisjon for å se det helhetlige perspektivet og betrakter ikke sektorens 

finansiering ut fra ståstedet til forskeren. Sammenvevde institusjoner gjør at vi også må se 

med litt forsiktighet på tallmaterialet som presenteres. Det er mulighet for at den samme 

aktiviteten er rapportert langs to forskjellige rapporteringslinjer.  

6.4 Særskilt om finansiering av instituttsektoren 

Instituttsektoren er ganske stor i Norge og stod for 24 % av total FoU i 2010. Andelen var noe 

mindre innen helseforskning. Instituttene kan grupperes på følgende måte (6): 

- Helseforetak uten universitetssykehusfunksjon, museer og andre enheter 

- Offentlige institusjoner som utfører FoU, men som har annet hovedformål (f.eks. 

Folkehelseinstituttet, Statistisk sentralbyrå m.fl.) 

- Statlige forskningsinstitutter som får driftsbevilgning direkte fra departementene 

(f.eks. Statens arbeidsmiljøinstitutt, Forsvarets forskningsinstitutt, Nasjonalt institutt 

for ernærings- og sjømatforskning, Statens institutt for rusmiddelforskning, Hernes 

institutt) 

- Forskningsinstitutter som får basisbevilgning via Forskningsrådet (om lag 50 

institutter). 

 

Finansieringen av instituttsektoren er relativt kompleks. HOD er imidlertid 

hovedfinansieringskilden for den medisinske og helsefaglige delen av instituttsektoren som i 

hovedsak består av store statlige institutter som for eksempel Nasjonal folkehelseinstitutt og 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (14). 
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6.5 Forskning knyttet til kommunal helse og omsorgstjeneste 

6.5.1 Utviklingstrekk innen eksisterende helse- og omsorgsforskning  
Primærhelsetjenesten har tradisjonelt hatt lav forskningsaktivitet av blandet kvalitet. Unntaket 

er allmennmedisinsk forskning, som på flere felt holder en høy internasjonal standard, men 

også denne forskningen har både vært underprioritert og underfinansiert.  

Forskning innen den kommunale helse- og omsorgstjenesten skjer hovedsakelig innenfor eller 

i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene. I 

forbindelse med Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006), den såkalte «Omsorgsmeldingen», ble 

det av Helse- og omsorgsdepartementet opprettet fem regionale FoU-sentre for 

omsorgsforskning, lokalisert i hver av de gamle helseregionene. Dette var en satsning for å få 

økt forskningsaktivitet i omsorgssektoren i kommunene. Sentrene er knyttet til høgskoler og 

universiteter som har helse- og sosialfaglige utdanninger
9
. Disse sentrene skal være et 

supplement til andre forskningsinstitusjoner på området, og sentrene er i hovedsak finansiert 

av HOD gjennom Norges forskningsråd (NFR). For perioden 2008-2015 ble hvert av sentrene 

tildelt 8,8 millioner kroner, med unntak av senteret i øst, som ble tildelt 9,8 millioner kroner.  

Sykepleie- og fysioterapiforskning er under oppbygging som nye akademiske disipliner både 

innen høyskole- og universitetssektoren. Sykepleier-initiert forskning innehar den 

dominerende rollen. Helse- og omsorgsforskning i kommunal sektor oppfattes ofte synonymt 

med sykepleierforskning på kommunale pleie- og omsorgstjenester.  Dette har trolig 

sammenheng med at pleie- og omsorgsektoren er en dominerende kommunal sektor som 

hovedsakelig finansieres av kommunene selv, slik at både kommunene og Kommunenes 

sentralforbund (KS), etterspør slik forskning i noen grad. Allmennlege- og 

fysioterapitjenesten har sin finansiering, i stor grad, gjennom statlige trygderefusjoner.  

Sammenlignet med andre nordiske land er det i Norge en høy tetthet av både leger, 

sykepleiere og fysioterapeuter per 100 000 innbyggere (15). Kunnskapsgrunnlaget for helse- 

og omsorgtjenesten i kommunene er allikevel både fragmentert og preget av store 

kunnskapshull. NFR evalueringen av biologi, helse og medisin i 2011 påpekte at miljøene 

innen helseforskning er fragmenterte, har svak forskningstradisjon og mangler forsknings- 

kunnskap som er kvalitativt god nok til å danne grunnlag for kunnskapsbasert praksis og gjøre 

helseomsorgs- og velferdstjenestene både bedre og effektive. Helse- og omsorgstjeneste- 

forskningen ble bedømt til å være av svært varierende kvalitet, og hovedsakelig best i enheter 

tilknyttet universitetene (16). 

6.5.2 Fremtidsperspektiver på finansiering av helse- og omsorgsforskning  
Helse- og omsorgssektoren har de siste årene fått stor oppmerksomhet, både gjennom 

samhandlingsreformen som trådte i kraft i 2012, og diverse utredninger om strategivalg og 

kunnskapsutfordringer for denne kommunale sektoren som HelseOmsorg21, Langtidsplan for 

                                                 
9
 Sør – Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark 

Nord – UiT Norges arktiske universitet 

Midt-Norge – Høgskolen i Nord-Trøndelag 

Vest – Høgskolen i Bergen 

Øst – Høgskolen i Gjøvik  
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forskning og Fremtidens primærhelsetjeneste. Gjennom vedtatte lover og strategidokumenter 

skisseres etablering av helt nye forsknings-institusjoner og medfølgende 

finansieringsordninger som har ambisjon om å øke forskning og innovasjon i kommunene til 

et nivå som nærmer seg nivået i spesialisthelsetjenesten.  

Folkehelseloven og særlig den nye loven om kommunale helse- og sosialtjenester, begge fra 

2012, la det lovmessige grunnlaget for samhandlingsreformen. Kommunen ble pålagt et 

medvirkningsansvar for forskning og det ble inngått konkrete samarbeidsavtaler mellom hver 

kommune og helseforetaket som de sognet til om forskning, utdanning, praksis og læretid.  

HelseOmsorg21 anbefaler et kunnskapsløft for kommunene. Kommunenes 

medvirkningsansvar for forskning skal forsterkes ved å omfatte deltakelse i samarbeid om og 

finansiering av forskning på regionalt nivå, basert på en statlig basisfinansiering kombinert 

med midler til en nasjonal konkurransearena. Rapporten ser for seg en opptrappingsplan i 

løpet av 5 år økende til 1 milliard kroner årlig. Når finansieringsordningen er på plass, mener 

HelseOmsor21-rapporten at kommunene bør få et fullt sørge-for-ansvar som sidestiller 

kommunesektoren samlet med spesialisthelsetjenesten, uten et krav om at forskningen skal 

gjennomføres av den enkelte kommune. Det foreslås å opprette en kommunal instituttsektor 

som kan bygge på dagens kompetanse-, kunnskaps-, utviklings- og forskningssentre som har 

kommunesektoren som hovedvirkeområde (5). Det anbefales også å utvikle et kommunalt 

helse- og omsorgsregister (KHOR) med data fra helsestasjoner, skolehelsetjenesten, fastlege, 

sykehjem og andre aktører innen primærhelsetjenesten, inkludert private aktører. Dette vil 

bidra til at det utvikles infrastruktur for forskning i de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene. Regjeringen vil legge frem en plan for oppfølging av forskningsstrategien 

i HelseOmsorg21 høsten 2015.  

Målet med HelseOmsorg21-strategien er å bidra til en kunnskapsbasert helse- og 

omsorgstjeneste kjennetegnet av kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester, og bidra til 

den internasjonale kunnskapsutviklingen innenfor feltet. På denne bakgrunn er det god grunn 

til å vente en radikal utbygging av infrastruktur og opptrapping av finansiering av forskning 

på helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner. NFR har utlyst et stort program for 

«Gode, effektive helse- omsorgs- og velferdstjenester, HELSEVEL» med en årlig 

budsjettramme på 130 millioner kroner med søknadsfrist høsten 2015. 

6.6 Allmennmedisinsk forskning 

6.6.1 Oppbygging av allmennmedisinske forskningsmiljøer det siste tiåret 
Hovedtyngden av allmennmedisinsk forskning i Norge er forankret ved de allmennmedisinske 

universitetsenhetene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Disse har sin basisfinansiering 

gjennom universitetene. I 2006 ble fire allmennmedisinske forskningsenheter (AFE) opprettet 

med basisfinansiering fra HOD, nå Helsedirektoratet, og knyttet til de akademiske 

allmennmedisinske miljøene. Endring i spesialisthelsetjenesteloven, virksom fra 2001, førte 

til et stort løft for forskning i spesialisthelsetjenesten med medfølgende øremerkede midler. 

Dette førte til en tredobling i antall doktorgradsstipendiater i spesialisthelsetjenesten (1). 

AFE-ene var ment som et svar på primærhelsetjenesten behov for mer allmennmedisinsk 

forskning.   
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Under planleggingen av AFE-ene var det enighet mellom myndighetene
10

 og fagmiljøene
11

 

om at nødvendig basisdrift ville kreve en rask opptrapping til 20 millioner kroner årlig, fordelt 

på de fire AFE-ene.  Denne målsettingen er ennå ikke nådd, men enhetene fikk i 2014 en 

basisbevilgning over statsbudsjettet på 16 mill. Dette dekker drift, avlønning av leder og 

enkelte fag- og administrativt ansatte. Opprettelsen av AFE som selvstendige enheter i nært 

samarbeid med universitetsenhetene i allmennmedisin, har selv med relativ sparsom 

basisfinansiering betydd et betydelig løft for allmennmedisinsk forskning og 

kompetanseoppbygging. Noe som i sin tur, år for år, øker veilederkapasiteten i 

allmennmedisinsk forskning. AFE-enes frie stilling sikrer mer tid til forskning enn hva som er 

mulig i førsteamanuensis/professorstillinger.  

Omtrent samtidig med AFE-ene ble det opprettet tre frittstående nasjonale kompetansesentre i 

primærmedisin finansiert over statsbudsjettet. Deres hovedoppgaver er kompetanseutvikling 

og kvalitetssikring i primærhelsetjenesten, nettverksbygging og forskning. 

Kompetansesentrene leverer også utredninger, råd og høringen til helsemyndighetene.  

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin i Bergen, opprettet av HOD i 2004, det 

største av sentrene, med en bevilgning fra Helsedirektoratet på 8,3 millioner kroner i 2014. 

Dette tilsvarte 10,6 årsverk fordelt på 29 personer, hvorav 5,6 årsverk i faste stillinger
12

..  

Nasjonalt senter for distriktsmedisin i Tromsø ble etablert i 2005/06 og kom fast på 

statsbudsjettet fra 2007. Bevilgningen fra Helsedirektoratet i 2014 var på 4,9 millioner kroner 

og senteret har også en tilleggsbevilgning på 0,5 millioner kroner fra Helse Nord. De har fem 

ansatte i hel deltidsstillinger, hvorav ca. to forskerårsverk
13

..  

Antibiotikasenteret for primærmedisin ble opprettet i 2006 i Oslo og er finansiert av HOD og 

Helsedirektoratet med en bevilgning på 2 millioner kroner over Statsbudsjettet i 2014, og en 

ekstrabeveligning på 0,8 millioner kroner fra Helsedirektoratet. I mars 2015 var 6 personer 

ansatt fordelt på 2,9 årsverk, men senteret har en stor forskergruppe tilknyttet med 13 forskere 

fordelt på 14 forskningsprosjekter
14

..  

Alle tre nasjonale kompetansesentrene er også faglig knyttet til de akademiske 

allmennmedisinske miljøene. Selv om forskning bare er en av flere ansvarsområder har 

utviklingen av kompetansesentrene betydd et betydelig løft for anvendt og praksisnær 

forskning i allmennmedisin. Mye av den allmennmedisinske forskningen som forgår i de 

nasjonale kompetansesentrene er også knyttet til de allmennmedisinske akademiske miljøene 

ved universitetene og de tilknyttede forskningsenhetene fordi disse innehar veileder-

kompetansen.  

                                                 
10

 HOD og Helsedirektoratet 
11

 Allmennmedisinsk akademisk miljø og Legeforeningen 
12

 Årsmelding 2014 
13

 Årsmelding 2006 og 2014, samt statsbudsjett og Helse Nord budsjett 2014 
14

 Årsmelding 2014, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO 
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Felles for alle disse tre allmennmedisinske forskningsmiljøene er at de må finansiere sin 

forskning eksternt i fri konkurranse med andre, selv om noen av de frittstående enheter/sentre 

disponerer små bevilgninger til planlegging og igangsetting av fagutvikling og forskning.  

Av stor betydning for allmennmedisinsk forskning er opprettelsen av Nasjonal forskerskole i 

allmennmedisin i 2013 etter tildeling på 23,8 millioner kroner fra NFR for en periode på åtte 

år. Forskerskolen er at allmennmedisinsk samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Oslo, 

Bergen, Trondheim og Tromsø, samt Uni Helse i Bergen. Rekrutteringen av 

allmennmedisinske PhD studenter er god, og skolen har pt. 36 studenter fra ulike fagområder. 

En stor del av studentene arbeider i klinisk praksis ved siden av sitt PhD studium
15

.  

Det har i flere år vært arbeidet med å få opprettet et forskningsnettverk i allmennmedisin og 

tannhelsetjenesten for skaffe kvalitetssikrede data fra primærhelsetjenesten som det er stor 

mangel på.  

Felles for de allmennmedisinske forskningsmiljøene er at de i økende grad deltar i 

internasjonale fag- og forskningsnettverk. NFR-tildeling til Allmennmedisinsk forskerskole 

og en NFR-søknad på 200 millioner kroner til oppretting av forskningsnettverk i 

allmennmedisin og odontologi vitner om at allmennmedisinsk forskning begynner å gjøre seg 

gjeldene på et nivå hvor den aspirerer til å delta i søknadskappløpet på store bevilgningen fra 

NFR. En del allmennmedisinske forskningsprosjekter har også, særlig gjennom internasjonalt 

samarbeid, oppnådd EU-bevilgninger. 

6.6.2 Legeforeningens innsats for å styrke og finansiere allmennmedisinsk 
forskning 

Legeforeningen har vært en helt essensiell pådriver i å støtte allmennmedisinsk forskning. 

Allerede i 1976 opprettet Legeforeningen en stipendordning for allmennpraktikere. 

Allmennpraktikerstipend deles ut av Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU), et 

underutvalg under Norsk forening for allmennmedisin, og bevilgningen var i 2014 på 2,3 

millioner kroner
16

. Stipendet er et rekrutteringsstipend for nybegynnere i allmennmedisinsk 

forskning og tildeling gis på fra 1 til 6 måneder på samme forskningsprosjekt. Denne 

stipendordningen har gitt stor avkastning i form av vitenskapelig artikler, og i de senere år 

forskningsprotokoller for ph.d.-prosjekter som er gode nok til å oppnå finansiering. Tildeling 

av allmennpraktikerstipend har inntil nå svært ofte vært begynnelsen på et PhD-prosjekt for 

allmennleger. 

I forbindelse med opprettelsen av de fire AFE-ene i 2006, opprettet Legeforeningen 

Allmennmedisinsk forskingsfond (AMFF) i 2007. Fondet har som målsetting å fremme og 

koordinere allmennmedisinsk forskning i Norge og hadde sin første tildeling i 2008. 

Legeforeningen bevilget en startkapital på 2,2 millioner kroner og senere har fondet blitt 

styrket årlig tildelinger gjennom normaltarifforhandlingene for leger. I 2013 bevilget 

fondsstyret 11 millioner kroner til i alt 27 prosjekter, i hovedsak ph.d.-prosjekter. Tildeling gis 
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 Årsmelding 2014, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO 
16

 AFUs årsrapport 2014 
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på maksimalt ett årsverk, med mulighet for støtte på til sammen tre årsverk ved gjentatt 

søkning
17

. 

Allmennmedisinsk forskning er i positiv utvikling i forhold til å søke NFR-finansiering, 

utvikle en infrastruktur som kan øke kvaliteten og omfanget av allmennmedisinsk forskning. 

AMFF har siden opprettelsen vært den viktigste kilden for finansiering av allmennmedisinske 

doktorgrader. Det betyr at legene selv i stor grad har vært med på å finansiere norsk 

allmennmedisinsk forskning. 

6.7 Nærmere om privat finansiering 

Det samlede bidrag fra private kilder til helseforskning i UH og instituttsektoren var kr. 

617 mill. i 2011. De tre største ikke-offentlige aktørene som lyser ut forskningsmidler, er 

Kreftforeningen, Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering og Bergensfondene
18

 (9). Midlene 

her er knyttet til tematisk avgrensede områder (6). Størst er Kreftforeningen, som i 2013 bidro 

med 159,3 millioner til kreftforskning (17). Se figur 7 for prosentvis illustrasjon av bidragene 

til ikke-offentlige forskningsmiddelaktører.   

 

 

Figur 7: FoU-utgifter innenfor medisinsk og helsefaglig forskning ved universiteter, høgskoler og 

universitetssykehus i 2011, finansiert av de største fond, ideelle org. m.v., etter finansieringskilde. Prosent. 

Basert på figur fra NIFU Rapport 24/2030 (9)  
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 AMFFs aktivitetrapport 2013 
18
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Næringslivet finansierer lite helseforskning i Norge. De totale FoU utgifter i næringslivet var 

på 25,2 mrd. kroner i 2010 (18). Bare 6-8 % av dette gikk til helseforskning (se tabell 2). 

Norge er på topp internasjonalt, sammen med Sverige og Danmark, når det offentlige 

investeringsnivået i helseforskning måles som andel i BNP (figur 8, venstre graf). Som man 

ser av figuren (høyre graf) faller Norge ganske drastisk på disse listene når samlede 

investeringer fra offentlig, privat og frivillig sektor tas med i dette regnestykket. Dette skyldes 

den lave andelen helseforskning i næringslivet.  

Legeforeningen finansierer forskning via avsetninger til allmennmedisinske forskingsfond, 

kvalitetssikringsfondet (helsetjenesteforskning relatert til kvaliteten av helsetjenesten), 

Caroline Musæus Aarsvolds fond (reisestipend), allmennpraktikerstipend, SOP, egen 

finansiering av Legeforeningens forskningsinstitutt, og Marie Spångberg-prisen (2). 

I Norges forskningsråds gjennomgang av godkjente skatteFUNN prosjekter for 2002-2005 var 

0,8 % under bransjekoden Helse og sosial (2). 

 

 

Figur 8: Venstre graf: Internasjonal sammenligning av offentlige investeringer i helseforskning (% andel av 

BNP), Høyre graf: Internasjonal sammenligning av investeringer fra offentlig, privat og frivillig sektor (% andel 

av BNP). Hentet fra HelseOmsorg21 (5).  
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Private kilder og industri bidrar altså meget moderat til helseforskningen i Norge. Ikke bare 

næringslivet, men også private ideelle organisasjoner bidrar vesentlig mer til helseforskning i 

våre naboland (se figur 8). Likevel er dette viktige midler fordi de ofte retter seg strategisk 

mot visse typer forskning, eller bestemte forskningsområder, og dermed bidrar sterkt til å 

styre innretningen av norsk helseforskning. I lys av det moderate bidraget fra private kilder og 

industri er det særdeles viktig at det offentlige bidraget til helseforskning er stort for å 

opprettholde god kvalitet av helsetjenestene. 
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7 Administrasjon og fordeling av forskningsmidler 
 

Forskningen i Norge er organisert etter det såkalte sektorprinsippet. Det vil si at de ulike 

departementene er ansvarlig for å finansiere forskning innenfor egen sektor. 

De store investeringene i forskning ligger i institusjonenes basisbevilgninger. Det betyr at 

intern budsjettering er en viktig nøkkel til å innrette forskningen i samsvar med overordnede 

strategier. Innen UH-sektoren har det vært en ganske livlig debatt rundt hva slags strategisk 

handlingsrom institusjonene egentlig har. Kunnskapsdepartementet nedsatte en arbeidsgruppe 

i 2009 og i deres rapport står det bl.a. «Handlingsrommet er blitt innskrenket fordi de økte 

bevilgningene i stor grad har vært øremerket til nye, pålagte aktiviteter som ikke har vært 

fullfinansiert, samt at de har kompensert for standard lønns- og prisvekst. Reduksjon i den frie 

grunnbevilgningens andel av totale inntekter begrenser mulighetene for egne økonomiske 

prioriteringer og gjør det vanskelig å realisere rollen som strategisk aktør» (19). Også 

ekspertgruppen som har foreslått nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler 

konkluderer med at det er nødvendig å gi institusjonene større handlingsrom (4). Bevilgninger 

i kanal 2 (konkurranseutsatt) fullfinansierer som regel ikke prosjektene, noe som også binder 

opp institusjonenes egne budsjetter. En meget stor del av institusjonenes budsjetter er bundet 

opp i lønn til fast og midlertidig ansatte. Det gjør at de viktigste strategiske valgene gjøres i 

forbindelse med ansettelser. 

Innen helsesektoren er det tilsvarende selv om det pga. virksomhetens karakter generelt er 

større midler til drift og investeringer. De store forskningsmidlene ligger særlig i 

universitetssykehusenes basisbudsjetter. Institusjonene selv har ikke separate 

funksjonsbudsjetter for forskning, slik at budsjettiltak av forskningsstrategisk betydning kan 

være fra veldig lett til helt umulig å gjøre, men tiltakene lar seg vanskelig etterspore. Unntaket 

her er investeringer i infrastruktur. Selv om spesialisthelsetjenesten bruker store midler på 

forskning utgjør forskningsbudsjettene bare 2,6 % av totalt driftsbudsjett. For 

universitetssykehusene er dette 4,5 % (11). Forskning og klinisk virksomhet går i mange 

tilfeller hånd i hånd. Det er selvsagt viktig og nyttig, men gjør at det ikke er lett å definere 

klart hvor mye ressurser som brukes til hva. 

Til tross for at forskningsmidlene i kanal 1 langt overgår pengestrømmen i kanal 2, er den 

strategiske betydningen av kanal 2 – de konkurranseutsatte midlene – betydelig. På denne 

arenaen opptrer forskerne i stor grad som uavhengige aktører og søker midler der de måtte 

være å finne. Det betyr at overordnet styring av pengestrømmene i kanal 2 kan ha viktige 

konsekvenser. Derfor er innretningen av denne pengestrømmen av stor betydning for hva det 

forskes på i Norge. Den store og viktige debatten går på hvor stor andel av midlene i kanal 2 – 

særlig midlene fra Norges forskningsråd – som skal ligge i programmer og hvor stor del som 

skal være såkalte frie prosjektmidler hvor det er forskerne selv som definerer 

problemstillingene og initierer prosjektene. Fra forskersamfunnet har det vært et betydelig 

press på Forskningsrådet og myndighetene for å øke potten til fri forskning. Det har også vært 

konklusjonen i flere evalueringer de siste årene (20, 21). Ett viktig argument er at de mange 

søknadene til denne potten har presset innvilgelsesprosenten ned mot 5 %. Dette viser at 



 

30 

 

forskersamfunnet etterspør midler til frie, forskerinitierte prosjekter i betydelig større grad enn 

det Forskningsrådet vil imøtekomme. Dette ønsket om ubundne midler har vunnet lite 

gjenklang i Norges forskningsråd og departementene. Regjeringens langtidsplan for forskning 

(8) peker veldig tydelig på behovet for kvalitet og hvor viktig det er å etablere verdensledende 

fagmiljøer. Dette henger sammen med et ønske om en rekrutteringspolitikk som sikrer at vi 

får fatt i de beste forskerhodene i alle sektorer og gir dem muligheter for å fremme egen 

forskning. Styringen bør altså ligge mindre på hva forskerne bør gjøre enn på hvem som bør 

gjøre den.  

Forskningsrådet har i hovedsak tre viktige roller i det norske forskningssystemet. For det 

første er rådet myndighetenes sentrale forskningspolitiske rådgiver. For det andre er 

Forskningsrådet det viktigste organet for å realisere regjeringens overordnede 

forskningspolitikk. Til sist fungerer også rådet som en møteplass hvor samfunnet og dets 

aktører involveres i utforming og gjennomføring av forskningspolitikken. Dette betyr at 

Norges forskningsråd har en nøkkelrolle både for å legge premisser for regjeringens 

forskningspolitikk og for å gjennomføre den.  

En del av helseforskningen kan kategoriseres som oppdragsforskning. Særlig større kliniske 

studier betalt av legemiddelindustrien faller i denne kategorien. Slike studier er blitt langt 

færre i de senere årene. Også myndighetene setter ut forskningsoppdrag på anbud og en del av 

forskningsprogrammene i Norges forskningsråd har så sterke faglige føringer at det nærmer 

seg oppdragsforskning. 

I dag er det gjennomgående slik at institusjonene står ansvarlige for eksterne 

forskningsbevilgninger og tegner kontraktene. Administrasjon av forskningsmidler er 

kompleks og omfattende, og forskerne må rapportere for enkeltprosjekter de har fått 

bevilgninger til. Dette kan være komplisert, særlig hvis prosjektene er underfinansiert og man 

har måttet «spe på» med midler fra andre kilder. Ett problem innen helsesektoren er at 

finansieringen av miljøene kommer gjennom to institusjonelle linjer, helseforetakene og 

universitetene/høyskolene. Disse er underlagt forskjellig lovverk og det er en meget stor 

utfordring å samordne dette på utøvende nivå. Det bygges opp parallelle systemer og 

rapporteringslinjer, det er heller ikke mulig å overføre midler mellom institusjonene. Dette 

gjør at det kan være veldig problematisk å etablere og drifte «sammensatte» miljøer som er 

finansiert gjennom forskjellige institusjoner. 
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8 Fordeling av forskningsmidler på forskjellige kategorier 
 

8.1 Støtte til grunnforskning vs. klinisk forskning 

Det finnes gode, om ikke komplette, data fra NFR på dette temaet. Det er imidlertid 

utfordrende å definere nøyaktig hvor store ressurser som brukes på de forskjellige typer 

forskning. Dette fordrer i første omgang kjennskap til hvordan forskningsmidler fordeles på 

henholdsvis forskningsårsverk, infrastruktur, administrasjon og driftsmidler. En komplett 

oversikt over dette for alle sektorer finnes ikke. HRCS systemet som ble introdusert initialt i 

denne rapporten er tatt i bruk av Norges forskningsråd og HOD. I NFRs porteføljeanalyse fra 

2013 (22) finnes en rekke relevante data.  

NFR erkjenner i sin rapport at deres visuelle fremstilling med «kite» diagram ikke gir et 

lettfattelig bilde av balansen mellom grunnforskning og anvendt forskning. Dels er dette fordi 

grunnforskning i dette systemet fordeles over færre kategorier (HRCS kategori 1-2) enn hva 

som er tilfelle for anvendt forskning (fordeler seg over HRCS kategoriene 3-8). Alle 

prosjektene delt ut via NFR lar seg heller ikke definere blant de 8 kategoriene, og figur 9 

representer derfor drøyt ¾ av Forskningsrådets helseportefølje i 2013, basert på til sammen 

703 prosjekter, med en samlet sum av 752 millioner kroner:   

Figur 9: Forskningsaktivitet – 752 millioner kroner, 703 prosjekter – 2013 prosjektportefølje 
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NFR har gjennomført en slik porteføljeanalyse i 2011, 2012 og 2013, hvorpå disse årene nå 

kan sammenlignes. I figur 10 er det angitt prosentvis fordeling, ikke absolutte verdier, og den 

viser hvordan den relative fordelingen av midler til disse 8 HCRS kategoriene ikke endret seg 

radikalt mellom disse tre årene: 

 

 

Figur 10: Forskningsaktivitet – HRCS-analyse for årene 2011 (677 mill.kr), 2012 (644 mill.kr) og 

2013 (752 mill.kr)  

 

HRCS systemet er på mange måter nyttig og kategoriene fornuftige. Det finnes imidlertid 

ingen fasit for hvor stort forskningsvolumet bør være innen de forskjellige kategoriene for at 

man samlet oppnår størst nytte for pasientene. Diagrammet er i så måte ganske forførende og 

gir på ingen måte et fyllestgjørende grunnlag for å forskyve forskningsaktivitet fra en kategori 

til en annen eller øke innsatsen innen en bestemt kategori. Som utdypet i kapittel 4.1. mangler 

tidsperspektivet i en slik HRCS analyse. Kortsiktig og langsiktig forskning har eller bør ha 

helt forskjellige profiler. 

8.2 Infrastruktur som forutsetning for forskning 

En forutsetning for all forskning er infrastruktur. Dette dreier seg om laboratorier, utstyr, 

registre, biobanker, dyrestaller, kompetansemiljøer inne f.eks. statistikk og epidemiologi m.m. 

Ikke minst er gode lokaler og forskningsbygg viktig. Regjeringen peker i sin langtidsplan for 

forskning på to viktige bygg som nå skal reises: Livsvitenskapsbygget i Oslo og Marinteknisk 

senter i Trondheim (8). Også infrastruktur og støtteapparat som gjør det mulig for forskere å 

etterleve Helseforskningsloven er viktig.  
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Det er god grunn til å hevde at teknologisk utvikling og tilgang på ny teknologi er en av de 

store «driverne» for helseforskning. Nye teknologiske muligheter åpner nye 

forskningsområder. Det kan være nok å nevne mulighetene for gensekvensering og den 

tilsvarende revolusjonen innen bildedannende teknologier. En annen stor «driver» er den store 

datamengden som blir tilgjengelig elektronisk. Det dreier seg om alle slags databanker og 

registre. Den typen informasjon som her blir tilgjengelig vil også i stor grad styre forskerne og 

forskningen. Ut fra en slik analyse er selvfølgelig finansiering av infrastruktur ett av de 

viktigste grepene man kan gjøre for å styre og innrette forskning i samsvar med overordnede 

strategier. 

Norges forskningsråd har etablert et stort infrastrukturprogram og har gjennom flere år 

publisert «Norsk veikart for forskningsinfrastruktur»
19

. Den første utgaven kom i 2010 og det 

er kommet to utgaver til, senest i 2014. Veikartet inneholder en beskrivelse av det strategiske 

grunnlaget for Forskningsrådets tenkning og prioriteringer omkring forskningsinfrastruktur 

for ulike fag-, tema- og teknologiområder, såkalte områdestrategier. På veikartet blir store og 

nasjonalt viktige prosjekter som når høyt opp i konkurransen etter utlysning av midler 

presentert. Prosjektene som løftes frem på veikartet har enten mottatt finansiering etter 

utlysning eller de blir vurdert som «investeringsklare» av Forskningsrådet. Veikartet 

oppdateres etter hver større utlysning. I juni i år vil Forskningsrådet fordele kr. 1,2 mrd. til 

infrastruktur. 

Parallelt har EU etablert sitt veikart for infrastruktur. For å sitere fra hjemmesiden:      

«ESFRI, the European Strategy Forum on Research Infrastructures, is a strategic instrument 

to develop the scientific integration of Europe and to strengthen its international outreach». 

Norge er med i flere av disse infrastruktursatsingene. I Horisont 2020 er 

forskningsinfrastruktur plassert i feltet for fremragende forskning sammen med det europeiske 

forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer og fremtidsteknologier. 

Norge har spesielle forutsetninger for høykvalitetsforskning innen flere disipliner. Eksempelet 

med Nobelpris-utdelingen i 2014 til John O’Keefe og Edvard og Mai-Britt Moser illustrerer 

hvordan metodeutvikling og langsiktig økonomisk støtte fremmer høykvalitetsforskning. I 

grunnforskningen er avansert elekrofysiologi koblet med lasermikroskopi og bruk av 

transgene dyremodeller et eksempel på ressurskrevende forskning som kun muliggjøres av 

tilstrekkelig støtte til infrastruktur. Programmet NORBRAIN, NORMIT og Biobank Norway 

er blant områdene som er definert i veikart for forskningsinfrastruktur for helse og 

bioteknologi: 

 

                                                 
19

 http://www.forskningsradet.no/prognett-

infrastruktur/Nasjonal_strategi_for_forskningsinfrastruktur/1253976355703 

http://www.forskningsradet.no/prognett-infrastruktur/Nasjonal_strategi_for_forskningsinfrastruktur/1253976355703
http://www.forskningsradet.no/prognett-infrastruktur/Nasjonal_strategi_for_forskningsinfrastruktur/1253976355703
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Eksempler på andre områder innlemmet på veikartet er nanoteknologi, vitenskapelige 

databaser, hav, klima og miljø, IKT.   

Det er en viktig forskjell mellom regionale helseforetak og universiteter/høyskoler. 

Sykehusene har det klare fortrinn at infrastruktur brukt til diagnostikk og behandling også kan 

anvendes til forskning. Utgifter til vedlikehold av mye slik infrastruktur faller innunder 

sykehusets driftsbudsjett mens institutter og høyskoler i større grad er avhengig av 

prosjektmidler for å anskaffe og vedlikeholde sitt utstyr.  

8.3 Biobanker 

Norge nyter godt av tilgang til opptil flere, omfattende biobanker, med prøver fra den 

generelle befolkning, og dels også fra pasienter. Ettersom det biologiske materialet tilhører 

den enkelte person innebærer dette at ingen av disse biobankene har blitt kommersialisert. Til 

biobankmaterialet er det også knyttet informasjon i registre.  

Tilgang til vev og data fordrer som regel at forskere må finansiere de utgifter som 

vertsinstitusjonen har i forbindelse med administrasjon og uttak av prøver.  

At forskere kan nyttiggjøre seg av biobankmateriale og tilknyttede data fordrer dermed 

1) midler til å etablere biobanker og vedlikeholde disse og 2) driftsmidler for uttak og analyse 

av prøver, ofte brukt av driftsmidler til det enkelte prosjekt, og 3) midler for uttak av 

registerdata knyttet til prøvene. 

I rapporten «Gode biobanker, bedre helse» fra Norges forskningsråd (23) anføres det at de 

store befolkningsbaserte biobankene i Norge er:  

 De regionale helseundersøkelsene som samarbeider i Cohort of Norway (CONOR)  

 Mor og barnundersøkelsen (MoBa) 

 Janusbanken  

 Kvinner og kreft.  

En detaljert oversikt over hvordan disse biobankene er finansiert foreligger ikke. 
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Helseundersøkelsene som deltar i CONOR er regionale helseundersøkelser fra Nord-

Trøndelag (HUNT), Tromsø (Tromsøundersøkelsene), Hordaland (HUSK), Oslo (HUBRO), 

Oppland og Hedmark (OPPHED), Troms og Finnmark (TROFINN).  

Forskningsrådsrapporten opplyser at når det gjelder sykehusbaserte biobanker (kapittel 3.2) 

var det i 2007 registrert totalt 150 behandlingsbiobanker og diagnostiske biobanker og 1171 

forskningsbiobanker i biobankregisteret. For å illustrere bruken av biobankene på det 

daværende tidspunkt kunne to Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (Øst-Norge og Sør-Norge) opplyse at det i 2006 totalt ble vurdert 836 

prosjekter, hvorav 218 (26 %) var tilknyttet forskningsbiobanker.  

8.4 Registre 

Registerforskning i Norge har en lang og solid tradisjon. Dels har vi en rekke store 

populasjonsbaserte registre som kan brukes i helseforskning, dels har vi en rekke 

helseregistre. Våren 2011 vedtok Regjeringen en tiårig strategi for modernisering og 

samordning av nasjonale helseregistre. Vi kan ikke her gjøre rede for hvordan disse registrene 

er finansiert, men bare påpeke at slike registre er en uvurderlig kilde for forskningsprosjekter. 

Det er etablert en rekke nasjonale helseregistre. De sentrale registrene brukes i første rekke til 

helseovervåking i form av helsestatistikk og beredskap, kvalitetsforbedring av helsetjenester, 

forskning, administrasjon og styring. Medisinsk fødselsregister, Kreftregisteret, Hjerte-

karregisteret, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret er eksempler på slike sentrale 

helseregistre. I tillegg kommer medisinske kvalitetsregistre og forskningsregistre. 

Gode kvalitetsregistre kan anvendes til forskning. På sikt vil dette være et betydelig mer 

realistisk forskningsverktøy i klinisk medisin i Norge enn randomiserte klinisk kontrollerte 

studier.  
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9 Forskningsmidler og sykdomsbyrde 
Helseforskning skal komme pasientene til gode. I kapittel 4 ble det gjennomgått noen 

forskjellige måter å klassifisere og kategorisere forskning på. Slike inndelinger brukes ofte 

som forskningspolitisk basis for å styre pengestrømmene i forskning. Det ble også påpekt at 

det kan være vanskelig å rettferdiggjøre styring av forskning ut fra stramme kategorier. Et 

spørsmål som stadig kommer igjen, og som politikere og folk flest er opptatt av, er hvilke 

sykdommer bør det forskes på? HOD bruker store summer på forskning fordi helseforskning 

er viktig for kvaliteten av norsk helsevesen, men kan man bruke sykdomsbyrde som basis for 

styring av forskningsmidler (jf. kapittel 4)? Dette spørsmålet må også sees i lys av den 

pågående debatten om prioritering generelt når det gjelder helse og omsorg. Norheimutvalget 

leverte sin rapport «Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten» i 2014 (24). Utvalget 

foreslår tre kriterier som basis for prioritering. Det er helsegevinstkriteriet, ressurskriteriet og 

helsetapskriteriet. Særlig forslaget om helsetapskriteriet vakte betydelig diskusjon og 

helseministeren har foreløpig gitt uttrykk for at det ikke vil være aktuelt å innføre som 

grunnlag for prioriteringer. Helsetap spesifiseres som tapet i gode leveår fra et referansenivå 

som utvalget foreslår som 80 år og var ment å erstatte det eksisterende alvorlighetskriteriet. 

Mange mener imidlertid at et slikt kriterium vil svekke eldres rettigheter. 

Noen tekniske begreper er innført for å beregne sykdomsbyrde. Det gjelder f.eks. tapte leveår 

(YLL – years life lost), kvalitetsjusterte leveår (QALY - quality adjusted life year) og tapte 

gode leveår (DALY – disability adjusted life years). DALY er summen av YLL og årene 

pasienten lever med sykdommen. På Folkehelseinstituttets hjemmesider kan man finne en grei 

oversikt
20

. Figur 11 viser DALY for forskjellige sykdomskategorier. Det er spesielt fire 

sykdomskategorier som skiller seg ut i toppen av denne listen: sykdom forbundet med muskel 

og skjelett, mental helse og avhengighet, kreft og hjerte og karsykdommer.  
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 http://www.fhi.no/artikler/?id=113283 

http://www.fhi.no/artikler/?id=113283
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Figur 11: Tapte gode leveår (DALYs) i Norge 2010, hentet fra NOU 2014:12 (24).  

 

Ser vi imidlertid bare på tapte leveår (YLL- years of life lost) er rangeringen av sykdommene 

en annen. En tredje måte å se dette på er de samfunnsøkonomiske og andre omkostninger 

(ressurskriteriet). Da vil de kroniske invalidiserende sykdommene som fører til langtids 

sykefravær og uførhet dominere bildet. Og igjen, skal fordeling av forskningmidler basere seg 

på dagens statistikk, eller skal det også forskes på sykdommer vi mener vil dominere bildet en 

gang i fremtiden? Noen hevder også at det er svært viktig å forske på de sjeldne sykdommene. 

Norheimutvalget mente imidlertid at dette ikke skulle være et eget prioriteringskriterium.  

NTNU publiserte i 2014 rapporten «Forskning og inovasjon til pasientens beste» (25). I denne 

rapporten ble det publisert en oversikt over tildelte forskningsmidler kategorisert etter 

fagområde (se figur 12). Som det tydelig kommer frem av figuren er kreftforskning i en klasse 

for seg selv når det kommer til forskningsmidler, mye grunnet Kreftforeningen. Som det også 

vises er kreft en av sykdommene som er viktigste årsak til tapte gode leveår, men man ser 

også at det er en tydelig skeivfordeling i utdeling av forskningsmidler. Som sammenligning 

ser vi at sykdommer forbundet med muskler og skjelett ligger på topp når det kommer til 

årsaker for tapte gode leveår, men blir kun tildelt i overkant av 35 millioner i 

forskningsmidler.   
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Figur 12: Tildelte regionale forskningsmidler, fordelt på fagområder. Hentet fra «Forskning og innovasjon til 

pasientens beste», NTNU, 2014 

I en nylig publisert artikkel er det gjort en sammenstilling av hvor mye forskningsmidler 

Norges forskningsråd og de regionale helseforetakene brukte på de forskjellige 

sykdomskategorier og sykdomsbyrden beregnet som DALY og YLL (26).  

Vi har brukt data fra denne artikkelen, og i figur 13 og figur 14 ser vi at det er store forskjeller 

i forskningsmidler relatert til DALY. De store sykdomskategoriene kreft, infeksjon og 

nevrologi får omtrent dobbelt så mye forskningsmidler som de tilsvarende store 

sykdomsgruppene mental helse, kardiovaskulære og gastrointestinale sykdommer. Muskel-

skjelett og lungesykdommer kommer klart dårligst ut. 
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Figur 13: Forskningsrådet (RCN
21

) og HODs (RHA
22

) investeringer i mill. kroner per % DALY 

Når forskningsmidler blir relater til YLL ser bildet noe annerledes ut fordi sykdommer med 

lav dødelighet vil være favorisert. De store sykdomskategoriene med høy dødelighet lunge- 

og kardiovaskulære sykdommer kommer dårligst ut.  

 

Figur 14: Forskningsrådet (RCN
23

) og HODs (RHA
24

) investeringer i mill. kroner per % YLL 

                                                 
21

 RCN – Research Council of Norway 
22

 RHA – Regional Health Authorities 
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Det er ingen fasit på hva som er riktig betraktningsmåte for å styre fordeling av 

forskningsmidler. I sin siste tildeling i HELSEFORSK-satsingen styrte de regionale 

helseforetakene en del av midlene mot forskning på muskelskjelettsykdommer og la derfor 

tydeligvis DALY vurderingen til grunn. Man kan med rette stille spørsmål ved om dette er 

fornuftig. Målrettede satsinger gir ikke alltid den mest relevante kunnskap Viktige funn 

kommer ofte fra helt uventet hold.. 

  

                                                                                                                                                         
23

 RCN – Research Council of Norway 
24

 RHA – Regional Health Authorities 
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10 Forskningsproduksjon og kvalitet innen norsk helseforskning 
For å videreutvikle og oppnå økt kvalitet i helsetjenesten er det viktig at Norge produserer 

forskning av høy kvalitet, med relevans for norske og internasjonale helseutfordringer. 

Forskning og innovasjon er et særskilt satsningsområde for regjeringen
25

. De ønsker å styrke 

tjenesterelevant og pasientnær klinisk forskning, samt styrke de fremragende 

forskningsmiljøene ved de største universitetene. Disse tiltakene er blant annet basert på flere 

evalueringer som er gjennomført de siste årene, om kvalitet og forskningsproduksjon og 

fagområder Norge utmerker seg og innen hvilke områder Norge kan bli bedre. 

I 2011 gjennomførte Norges forskningsråd en evaluering av kvaliteten på norsk forskning 

(16). Norge har enkelte verdensledende miljøer, spesielt innen områder som nevrovitenskap, 

epidemiologisk forskning, global helse og klinisk medisinsk forskning. Men flere områder 

burde holde et høyere internasjonalt nivå. Dette støttes av en rapport utarbeidet av Brenner og 

Öqvist i 2014 (21), for Norges forskningsråd. Denne rapporten peker på at til tross for at 

Norge har flere fremragende forskningsmiljøer som holder internasjonal svært høy kvalitet, 

har norsk forskning enda en vei å gå for fullt ut nå sitt potensiale. Norge har midlene og 

mulighetene som trengs for å legge til rette for større produksjon av verdensledende 

forskning, men bruker ikke mulighetene i stor nok grad. Denne rapporten konkluderer med at 

det ikke eksisterer en god nok modell for å stimulere fremragende forskning, og at den norske 

forskningskulturen ikke er ambisiøs og dristig nok, men for stor grad politisk styrt, 

finansieringssystemet er uoversiktlig og at kvalitet i for liten grad blir prioritert på 

universitetene. Dette harmonerer også med konklusjonen i fra regjeringens Produktivitets-

kommisjon sitert i kapittel 4 (7). 

Disse konklusjonene samsvarer med anbefalingene fra HelseOmsorg21 (5), som presenterer 

åtte målsetninger for å heve kvaliteten og produksjonen på norsk forskning:  

1. Bedre samarbeid mellom sektorer, finansiører, institusjoner og fagmiljøer 

2. Norsk medisinsk og helsefaglig forskning er ledende på flere områder i 

forskningsfronten og i internasjonale nettverk  

3. Styrket forskning av internasjonal klasse med basis i epidemiologiske studier, 

biobanker, medisinske kvalitetsregistre og nasjonale registre 

4. Økt internasjonalisering i Horizon 2020 

5. Bedre karriereveier for unge forskere 

6. Økt kvalitet og omfang av kliniske studier 

7. Styrke helsetjenesteforskning og forskning i primærhelsetjenesten 

8. Mer og bedre samarbeid med næringslivet 
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11 Hva skal Legeforeningen mene 
Dette kapitlet er en oppsummering og drøfting av hovedpunkter knyttet til 

finansieringsordninger for forskning i Norge med anbefalinger om hva som bør være 

Legeforeningens strategi og synspunkter når det gjelder å delta i den forskningspolitiske 

debatten og påvirke sentrale aktører. 

11.1 Helseforskning som eget hovedsatsingsområde i norsk forskningspolitikk 

Norsk helsevesen er ett av verdens beste og gir state-of-art service og behandling til hele 

befolkningen. Skal vi opprettholde dette nivået, må forskning kobles tett til klinisk praksis og 

være et hovedanliggende for myndighetene.  I Forskningsutvalgets rapport «Forskning er 

helsetjenestens grunnpilar» (1) var derfor et hovedpunkt at «Helse må fortsatt være et 

forskningsmessig hovedsatsningsområde i Norge. Legeforeningen vil fortsette å understreke 

at forskning på helse må opprettholdes som en strategisk hovedsatsing i norsk 

forskningspolitikk». I Meld. St. 7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024 

er helseforskning tatt inn i kapitlet om «Fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive 

velferds-, helse- og omsorgstjenester», men er dessverre ikke løftet opp som et spesielt 

satsingsområde på linje med Hav og med Klima, miljø og miljøvennlig energi. 

Helseforskning vil sannsynligvis kunne hevde seg innenfor satsingen på Verdensledende 

fagmiljøer og nyte godt av satsing på muliggjørende teknologier. I Meld. St. 7 vises det også 

til HelseOmsorg21 som skisserer mange viktige tiltak for å styrke forskning og innovasjon 

innen helsesektoren. Likevel bør helseforskning fokuseres sterkere. 

 

Legeforeningen bør arbeide for at helseforskning igjen blir et helt tydelig og markert 

hovedsatsingsområde i norsk forskningspolitikk. 

11.2 Hvor mye penger bør brukes på helseforskning?  

Helseforskning står for en stor del av forskningskostnadene i Norge (18 %). I 

spesialisthelsetjenesten brukes omtrent 2,6 % av driftsbudsjettet til forskning (FoU), mens i 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten brukes svært lite på FoU. Ved universitetene 

brukes totalt 23 % av budsjettet på forskning, men bare noe av dette er til helseforskning. Når 

det gjelder bruk av offentlige midler på helseforskning er Norge blant de beste i verden, men 

faller langt ned på listen når industri og private midler trekkes inn. Dette skyldes at Norge 

mangler industri innen sektoren. Det er derfor viktig at det offentlige sørger for at norsk 

helseforskning har et volum som er tilpasset tjenestens behov. Det er også en forutsetning for 

innovasjon og industriutvikling at den offentlig finansierte forskningen har et stort nok volum. 

Det er et klart behov for et betydelig forskningsløft også innen helsesektoren i kommunene.  

Legeforeningen bør arbeide for en styrking av helseforskningsbudsjettene både i primær- og 

spesialisthelsetjenesten.  

11.3 Forskning i primærhelsetjenesten 

Når det gjelder helseforskning innen kommunesektoren peker HelseOmsorg21 på betydelige 

utfordringer. Dels er disse strukturelle, dels finansielle. En hovedprioritering er et 

kunnskapsløft for kommunene med solid finansiering, etablering av et nasjonalt register for 

kommunale helse- og omsorgstjenester og en ny instituttsektor innrettet mot kommunenes 
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behov. Dette omfatter helse- og omsorgstjenestene så vel som allmennmedisin. Det er helt 

vesentlig at satsingen bygger på det beste av de tiltak som er satt i gang, ikke minst støttet av 

Legeforeningen. Det er også helt vesentlig at satsingen knyttes opp mot UH-sektoren. Det må 

stilles krav til kvalitet som gjør forskningen allmenngyldig og nyttig. For snevre 

«bestillinger» kan være uheldig. 

Legeforeningen bør aktivt støtte oppfølgingen av HelseOmsorg21HelseOmsorg21 med 

prioritering av helseforskning innen kommunesektoren. Etablerte miljøer må styrkes, ikke 

minst innen allmennmedisinsk forskning. For sterk styring kan gå ut over kvalitet og 

allmenngyldighet av forskningen.  

11.4 Forskning i spesialisthelsetjenesten  

Klinisk forskning hevder seg godt i internasjonal konkurranse både i volum og kvalitet. Det er 

grunn til å tro at dette henger sammen med helsereformen i 2004 hvor det tidligere 

regionsykehustilskuddet ble synliggjort og fordelt på fire budsjettposter i HODs budsjett slik 

at godt og vel kr. 400 mill. til forskning ble fordelt etter konkurranse i de fem (nå fire) 

helseforetakene. Dette er veldig positivt siden det synes å være en god sammenheng mellom 

forskningsinnsats og kvalitet av de kliniske tjenestene (se «Forskning er helsetjenestens 

grunnpilar» (1)). Mer grunnleggende forskning hevder seg ikke like godt i konkurransen og 

her ligger Norge etter Danmark og Sverige. Det er bekymringsfullt i lys av en lite utviklet 

farmasøytisk industri i Norge. Ønsker man å styrke innovasjon og næringsutvikling kan det 

være grunn til å styrke også den grunnleggende helseforskningen inklusive biomedisinsk 

forskning. Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet må sørge for at det 

praktiske samarbeidet på forskningsutøvende nivå ikke vanskeliggjøres av administrative 

forordninger. 

Legeforeningen må arbeide for bedre institusjonelt samarbeid på universitetssykehusene og 

for bedre kår for grunnleggende helseforskning og forskningsbasert innovasjon, og samtidig 

passe på at klinisk forskning opprettholder sitt volum og sin kvalitet.  

11.5 Hva mener Legeforeningen om basisfinansieringen av helseforskning?  

Basisfinansieringen av forskning i helseforetakene blir fordelt gjennom institusjonenes interne 

budsjetter. Denne pengestrømmen skaper forutsigbarhet og langsiktighet. Det er betydelige 

forskjeller på hvor «synlig» denne pengestrømmen er, særlig i helseforetakene. Disse midlene 

brukes også til infrastruktur, faste forskerstillinger og drift. Det kan være et poeng at 

Legeforeningen etterlyser en bedre tydeliggjøring av disse pengene i budsjett og regnskap. 

Det er også viktig at disse midlene ikke brukes til ikke-produktive forskningsmiljøer.  

På samme måte brukes universitetenes grunnbudsjetter til å opprettholde en 

forskningsinfrastruktur og en basisfinansiering av forskerne. En slik basisfinansiering av 

forskningsinfrastruktur og forskningsmiljøer er særdeles viktig for å gjøre forskerne 

konkurransedyktige når det gjelder eksterne midler. Det er et viktig spørsmål hva balansen 

bør være mellom basisfinansiering og ekstern finansiering. De beste miljøene har opp til 80-

90 % ekstern finansiering og er derfor også sårbare for svingninger i eksterne bevilgninger. 

Det bør være en kobling mellom krav knyttet til basisfinansiering og gjennomslag for 
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søknader om eksterne midler. Dels bør basisfinansieringen bidra til at fagmiljøet når en 

kvalitet som gjør dem konkurransedyktige, dels bør suksess med søknader utløse 

insentivmidler fra institusjonen. Det siste er viktig, men dessverre ikke så mye brukt. Særlig 

bør suksess med EU-søknader utløse midler fra institusjonen i tråd med rapporten om 

finansieringssystemet i UH-sektoren (4). Det er imidlertid et spørsmål om basisfinansieringen 

gir institusjonene mulighet for å gjøre prioriteringer og utvikle en egen faglig profil 

(handlingsrom). Legeforeningen kan arbeide på flere fronter for å styrke basisfinansiering og 

handlingsrom for institusjonene. 

Legeforeningen må bidra til å sikre institusjonenes basisfinansiering og deres handlingsrom. 

Gjennom sine tillitsvalgte bør foreningen bidra til å synliggjøre forskningsbudsjetter og 

utvikle gode budsjettrutiner som basis for interne prioriteringer i samsvar med nasjonale og 

institusjonelle strategier.  

11.6 Styring av pengestrømmen innen helseforskning. 

Pengestrømmene til helseforskning er mange og kompliserte. Det er imidlertid viktig at 

forskerne har mange kilder å gå til – at de kan konkurrere på mange arenaer. Det sikrer at 

gode prosjekter kan nå fram selv om de faller ut av konkurransen i noen sammenhenger. Selv 

om de fleste bevilgende institusjoner benytter seg av fagfellevurdering, er det slik at dette ikke 

alltid sikrer at bare de beste prosjektene får tildeling. Vurderingen er subjektiv og særlig når 

tildelingsprosenten er ned mot 5 % vil andre kriterier eller tilfeldigheter spille en større rolle 

enn selve kvalitetsvurderingen. Det er også slik at offentlige og private kilder til 

forskningsfinansiering har behov for å innrette sin bevilgningsprofil noe forskjellig. Dette er 

viktige grunner til å opprettholde et mangfold når det gjelder finansieringskilder.  

HOD-midlene fordeles gjennom Samarbeidsorganene. I alle helseregionene benyttes 

nå en fagfellevurderingsprosess for kvalitetsvurderingen. Ved de siste utlysningene har HOD 

krevd en relevansvurdering. Formuleringen i utlysningen utfordrer både hva som skal 

kategoriseres som forskning og hva man legger i relevansbegrepet. Utlysningen går veldig 

langt i å inkludere dokumentasjon av kvalitetssikringsarbeid og utviklingsarbeid som 

forskning. Det er selvfølgelig gode formål, men bør primært være del av vanlig klinisk 

praksis. F.eks. at gode kvalitetsregistre også kan være særdeles nyttige for forskning er 

åpenbart, men rettferdiggjør ikke nødvendigvis at man skal bruke forskningsmidler for 

opprette og drifte dem. Relevansbegrepet er problematisk og i denne sammenhengen særlig i 

relasjon til tidsperspektivet. Er det dagens eller morgendagens pasienter man forsker for? Som 

oftest vil den forskningen som tilsynelatende er mest relevant ha et kort tidsperspektiv fordi 

det er lettere å definere klare kliniske mål. Den mer grunnleggende forskningen kan ha større 

konsekvenser for klinisk praksis, men trenger mer tid. Sannsynligheten for å kunne forutsi 

nytteverdi blir mindre jo lengre tidsperspektivet er, men er det grunn god nok for ikke å 

finansiere et godt prosjekt? Når HOD så sterkt fremmer relevanskriteriet kan dette også 

komme i konflikt med regjeringens ønske om å satse på kvalitet i forskning.  

Det er viktig å holde fokus på forskningens egenart – å frembringe ny kunnskap og 

erkjennelse. Det er også slik at man må være forsiktig med å skille for skarpt mellom klinisk 

forskning og mer laboratoriebasert og grunnleggende forskning. Ikke bare er det uheldig om 
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dette fører til en rollefordeling hvor helseforetakene skal gjøre den kliniske forskning og 

universitetene og høyskolene den grunnleggende forskningen. De fleste professorer ved de 

medisinske fakultetene er faktisk i kliniske stillinger og gjør klinisk forskning. Det vil også 

være svært uheldig for fremveksten av translasjonsforskningen hvor man nettopp tilstreber å 

gjøre skillet mellom grunnleggende forskning og klinisk forskning så usynlig som mulig slik 

at basalbiologisk kunnskap fort kommer inn som fundament for den kliniske forskningen og 

vice versa hvor kliniske problemstillinger blir førende for innretningen av den grunnleggende 

forskningen. Konklusjonen her er at Legeforeningen bør gå inn for at hensynet til 

translasjonsforskning må veie tungt, slikt at man søker å samle miljøer som driver 

grunnleggende og klinisk forskning uten å skjele til institusjonstilhørigheten og at 

relevansvurdering kan være et tveegget sverd fordi man risikerer å nedprioritere den beste og 

mest betydningsfulle forskningen. Som påpekt i «Forskning er helsetjenestens grunnpilar» bør 

pengestrømmen fra HOD styres uavhengig av Norges forskningsråd av flere grunner. Dels har 

HOD behov for egen styring av tematisk innretning, dels bør ikke tilgjengelighet på offentlige 

forskningsmidler monopoliseres.  

Noen av de regionale helseforetakene legger til ekstra midler til de øremerkede HOD-midlene 

som Samarbeidsorganene tildeler. Dette er veldig positivt fordi det øker den 

konkurranseutsatte delen av forskningsmidlene.  

Ett problem med fordelingen av HOD-midlene har vært at det har vært vanskelig å 

finansiere prosjekter på tvers av grensene mellom de regionale helseforetakene. 

Samarbeidsorganene har hatt problemer med å samarbeide om nasjonale satsinger. Derfor ble 

det i 2014/2015 tilført kr. 200 mill. friske midler som ble lyst ut til kliniske prosjekter innen 

bestemte tematiske områder, og prosjektene måtte gjennomføres med samarbeidspartnere i 

minimum tre regioner (HELSEFORSK). Det er for tidlig å si hvordan dette vil fungere, men 

Legeforeningen bør støtte slike nasjonale utlysninger som tar sikte på å utnytte kliniske data 

og kompetanse på en nasjonal basis. Det er imidlertid et spørsmål om krav om tre 

medvirkende regioner er for strengt. Ved tildelingen ble det gjort en relevansvurdering som 

favoriserte prosjekter inne muskel-skjelettsykdommer. Det er også et spørsmål om dette er en 

riktig prioritering.   

Legeforeningen bør bidra til 1) at forskere har flere kilder å gå til, 2) at krav til relevans og 

nytteverdi tones ned fordi det er lite forenlig med at klinisk forskning og grunnleggende 

forskning spiller sammen og det harmonerer dårlig med regjeringens satsing på kvalitet. 

11.7 Større rom for forskerinitiert forskning av høy kvalitet. 

Norges forskningsråd har en rekke virkemidler som også er innrettet mot 

helseforskning. Grovt sett kan de deles inn i fri prosjektstøtte (FRIPRO), programmer, sentre 

for fremragende forskning og innovasjonsmidler. Den prinsipielle debatten de siste årene har 

omhandlet balansen mellom støtte til forskerinitierte prosjekter og tematisk styrt forskning. 

Det har vært ganske unisone krav fra forskerverdenen, men også f.eks. fra evalueringen av 

Forskningsrådet at porteføljen til fri grunnforskning har vært for liten. I sin rapport om 

grunnleggende forskning (6) skriver Forskningsrådet «Mellom en "ren" grunnforskning og 

forskning for umiddelbar anvendelse, finnes det et rom hvor mesteparten av den 
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grunnleggende forskningen foregår. Forskningsrådet ønsker å støtte grunnleggende forskning 

av høy kvalitet i hele dette feltet. Derfor er det viktig at Forskningsrådet stimulerer til 

grunnleggende forskning både gjennom tematiske satsinger og i satsinger som ikke er 

tematisk avgrenset». Det er likevel slik at søknadsmengden til FRIPRO har vært svært stor 

slik at innvilgelsesprosenten har vært ned mot 5 %. Det betyr at mange forskere ikke føler seg 

hjemme innenfor rammene av de tematiske satsingene selv om man der kan få støtte til 

grunnleggende forskning (eller «orientert grunnforskning» som noen vil si). Dette er et signal 

som Legeforeningen bør fange opp og man bør etterspørre en større satsing innen rammene av 

FRIPRO. Dette harmonerer med å støtte opp om regjeringens satsing på kvalitet i forskning 

gjennom mange forskjellige virkemidler, bl.a. satsing på verdensledende miljøer og 

rekruttering av fremragende forskere. 

Legeforeningen må støtte opp om regjeringens satsing på kvalitet i forskning og arbeide for 

økte midler til frie, forskerinitierte prosjekter økes. 

11.8 Midler fra EU.  

Det er et betydelig press fra både politisk og forskningsadministrativt hold om å øke antall 

EU-søknader fra helseforskningsmiljøene. I dag får man for lite igjen av de midlene Norge 

betaler til EUs forskningsprogrammer. På andre felt er situasjonen mye bedre. Hvorfor er det 

få søknader fra helseforskningmiljøene? Det kjappe svaret som råder i vide kretser er at 

helseforskerne har tilgang på for mye forskningsmidler nasjonalt. Det er viktig at 

Legeforeningen har et tydelig standpunkt i denne saken. Analysen bør nyanseres noe. Det er 

komplisert å forholde seg til EU-utlysningene og det er komplisert å skrive gode søknader i 

samsvar med EUs krav. Institusjoner med god uttelling har ofte høyt kompetente «EU-

kontorer» som bistår søkerne både med å finne egnede utlysninger og i søknadsprosessen. 

Dette har nok ikke vært like tilgjengelig for forskere i helsesektoren. Denne typen 

forskningsstøtte er derfor nå etablert eller er under etablering flere steder. Et annet viktig 

moment er at forskere som har hatt bevilgninger fra EU, særlig de som har koordinert større 

prosjekter, melder at det er komplisert å «bruke» pengene på en god måte. Ofte er slike 

prosjekter underfinansiert og det kan være problematisk å finne andre midler for å «fylle på». 

Også rapporteringskravene har vært problematiske å imøtekomme. Dette kan man ikke bøte 

på med å stramme inn på nasjonale tildelinger. Det kan faktisk gjøre miljøene mindre 

konkurransedyktige. Det er Forskningsutvalgets oppfatning at det vil være en mye bedre 

strategi å legge opp til incentivordninger slik at hvis man får gjennomslag for en EU-søknad 

så vil det utløse midler også nasjonalt for å styrke prosjektet.  Hvis 

Forskningsrådet/Samarbeidsorganene/Helseforetakene allokerer noe av sin portefølje til en 

slik ordning, vil det ha en betydelig effekt. Samtidig kan man legge inn som et positivt 

evalueringskriterium for nasjonale søknader, at miljøene har EU-midler.  

Legeforeningen bør støtte opp under tiltak som fremmer søknader til EU og incentivordninger 

som gjør EU-midler attraktive. Et godt merkantilt støtteapparat er viktig. 
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11.9 Finansiering og tilrettelegging av infrastruktur.  

I dag drives helseforskning i betydelig grad fremover av tilgang på ny teknologi. Samtidig vil 

den nye teknologien generere utrolig store mengder data, f.eks. genomdata og alle typer 

bilder. Også etableringen av forskjellige helseregistre og kvalitetsregistre bidrar til en stor 

økning i tilgang på data. «Big data» og teknologi vil derfor i betydelig grad styre innretningen 

av helseforskning i årene framover. På samme måte vil tilgang på biologisk materiale fra 

biobanker bli en uvurderlig ressurs for forskerne. Både Forskningsrådet og andre som 

finansierer investeringer stiller krav om at dyrt utstyr skal gjøres tilgjengelig for mange 

brukere. Derfor har det ved universitetene og helseforetakene blitt opprettet en rekke 

kjernefasiliteter og kompetanse- og forskningsstøttemiljøer. Finansieringen av disse enhetene 

kan være ganske kompleks. Flere steder samarbeider forskjellige institusjoner om slik 

infrastruktur. Det er imidlertid betydelige utfordringer knyttet til prioriteringer og samordning 

av søknader og finansiering av driften. I og med at forskerne i fremtiden kommer til å bli mer 

og mer avhengige av slik infrastruktur, er det viktig at det kommer på plass enklere 

finansieringssystemer. 

EU har et eget infrastrukturprogram og et eget veikart (ESFRI). Norge er med i noen 

slike satsinger, men det er et problem å finne fram til institusjoner som vil betale 

medlemsavgiften. Medlemskap besluttes av KD i siste instans, men det er ikke slik at KD 

eller Forskningsrådet automatisk betaler medlemskapsavgiften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Legeforeningen må støtte infrastrukturprogrammet og satsingen på biobanker i Norges 

forskningsråd og arbeide for at norske forskningsmiljøer både deltar i og får tilgang til 

avansert europeisk infrastruktur for forskning. 
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