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Innhold og sammendrag 

I dette strategidokumentet har man valgt å presentere innholdsfortegnelsen sammen med 

konklusjonen fra hvert av kapitlene. Dette skal gi leseren en rask forståelse for 

hovedargumentene i dokumentet og fungere som et sammendrag.  

Strategidokumentet starter med kapitler som tar for seg Legeforeningens overordende 

forskningspolitikk for så gå nærmere inn på særskilt utvalgte områder. Punktene er ikke en 

indikasjon på Legeforeningens prioriteringer. Strategidokumentet er organisert på denne 

måten for både å tydeliggjøre for leseren logiske sammenhenger mellom temaer, og samtidig 

gi argumentasjon i hvert kapittel som kan brukes i helsepolitiske sammenhenger alene.  
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2 Legeforeningen mener: 9 

2.1 Helseforskning er en nødvendig forutsetning for å opprettholde høy 
kvalitet i norsk helsevesen 
Forskning og implementering av forskningsresultater må inkluderes 
som grunnlag for en kunnskapsbasert helsetjeneste. Legeforeningen vil 
holde fokus på betydningen av forskning i alle deler av helsevesenet 
som en grunnleggende forutsetning for å opprettholde og styrke 
kvaliteten i helsetjenesten 

9 

2.2 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. 
Dette må spesielt spilles inn til ny forskningsmelding 

12 

2.3 Leger må delta i alle ulike sider av helseforskning 
Legeforeningen støtter økt rekruttering av leger og 
forskerlinjestudenter til alle deler av helseforskningen, være seg basal-, 
klinisk- eller helsetjenesteforskning. Dette vil være gunstig for 
integrering av forskningstradisjoner og fagdisipliner, noe som er 
nødvendig for å løse kompliserte problemstillinger til det beste for 
pasienten 

17 

2.4 Allmennmedisinsk forskning må styrkes 
Allmennmedisinsk forskning er svakt formalisert og er underfinansiert. 
Legeforeningen mener det må etableres en helhetlig nasjonal struktur, 
langsiktig finansiering og bedre bemanning av allmennmedisinsk 
forskning. Samhandlingsreformen bør styrkes med god 
allmennmedisinsk forskning knyttet til klinikk, lokalmiljø og 
helsetjenesteforskning 

21 



 4 

2.5 Forskningsbasert innovasjon må i større grad bidra til en bedre 
helsetjeneste 
Legeforeningen støtter en større offentlig oppmerksomhet på 
innovasjon. Forskningsresultater og patenter må videreutvikles til 
produkter som er anvendbare og nødvendige for en god helsetjeneste  
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2.6 Forskning, innovasjon, fagutvikling og kvalitetssikring må utgjøre 
en helhet i helsetjenesten 
Legeforeningen mener forskning må fremmes innenfor en ramme hvor 
forskning, innovasjon, fagutvikling og kvalitetssikring ses på som 
integrerte deler av en helhet, som samlet styrker den kliniske 
helsetjenesten 

26 

2.7 Forskning skal være integrert i klinisk virksomhet 
Legeforeningen støtter tiltak som stimulerer til integrering av forskning 
i all undervisning og klinisk virksomhet. En tett integrasjon av 
forskning og klinisk virksomhet er nødvendig for implementering av 
forskningsresultater, sikrer fagutvikling og legger grunnlag for best 
mulig kvalitet på pasientbehandlingen 

28 

2.8 Tjenesteplaner og arbeidsavtaler må inneholde tid til forskning 
Legeforeningen mener det må avsettes forskningstid på tjenesteplanene 
og i arbeidsavtaler. Leger som har størst forskningspotensial og som 
viser best evne til gjennomføring av prosjekter må prioriteres 

30 

2.9 Forskningsresultater må implementeres i hele helsetjenesten 
Legeforeningen mener det må skapes en kultur for implementering av 
forskningsresultater relevant for konteksten som del av all 
kunnskapsbasert klinisk praksis. Leger og arbeidsgiver må etterspørre 
og bruke allerede eksisterende, relevante forskningsbaserte og 
oppdaterte retningslinjer eller utvikle nye der det er relevant 

31 

2.10 Andel forskningsaktive leger må økes 
Legeforeningen mener det er viktig å få flere til å ta en doktorgrad og 
tilrettelegge for en akademisk karrierevei og forskning i klinisk praksis 
etter avlagt doktorgrad. I spesialisthelsetjenesten bør alle avdelinger 
som har leger i spesialisering minst ha én i den faste legestaben med 
doktorgradskompetanse. I allmennmedisin bør et langsiktig mål være at 
også 10 % av allmennleger skal ha doktorgrad 

34 

2.11 Fri forskning er en viktig drivkraft i helseforskning 
Legeforeningen oppfordrer til større bevilgninger til forskerinitiert 
helseforskning. Bruk av tematisk styring av offentlige 
helseforskningsmidler er til en viss grad nødvendig, men bør begrenses 
og temaene bør gjøres omfattende. Det må stimuleres til rekruttering, 
teamarbeid og organisering i forskningsgrupper som del av innsatsen 
innenfor fri forskning 
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2.12 Industrifinansiert klinisk forskning kan i større grad bidra til 
kunnskapsgrunnlaget 
Legeforeningen er positiv til legers samarbeid med 
legemiddelindustrien om utvikling og utprøving av legemidler, men 
dette må skje i et likeverdig samarbeid der legene er aktivt med og kan 
påvirke prosessen både i forhold til forskningstema, design, 
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metodeutvikling og publisering. Til dette kreves skolering av leger og 
klare retningslinjer for samarbeid 

2.13 Fri forskning, programforskning og industrifinansiert forskning 
må supplere hverandre 
Legeforeningen vil arbeide for at finansiering av henholdsvis fri 
forskning og forskning i programmer innenfor medisin og helse bør 
være bedre balansert enn i dag. Programforskning bør innrettes så 
åpent som mulig for størst mulig konstruktiv konkurranse om midlene. 
Industrifinansiert forskning er et viktig element også i finansieringen av 
helseforskningen 
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2.14 Helse- og omsorgsdepartementet må ha en egen kanal for 
finansiering av helseforskning 
Legeforeningen mener at finansiering av klinisk forskning fra Helse og 
omsorgsdepartementet via regionale helseforetak må opprettholdes 
fordi dette gir helseforetakene mulighet til å prioritere forskning og 
fordi det er nødvendig med ulike ”søknadsarenaer”.  HOD må også øke 
finansieringen av medisinsk forskning i kommunehelsetjenesten 
betydelig i forbindelse med samhandlingsreformen 
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2.15 Universitet, høyskoler, helseforetak og kommuner må samarbeide 
om helseforskning 
Legeforeningen mener det må tilrettelegges for samarbeid om forskning 
ved universitet, vitenskapelige høyskoler, helseforetak og kommuner da 
disse arenaene utfyller hverandre. Ensidig fokus på en arena vil svekke 
bredden i medisinsk og helsefaglig forskningskompetanse og svekke 
høyere utdanning innen medisin og helse i Norge  
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2.16 Bedre utnyttelse av infrastruktur styrker helseforskning 
Legeforeningen mener norske forskningsmiljøer må samarbeide om 
bruk av infrastruktur, og at internasjonalt forskningssamarbeid må 
være gjenstand for særskilt støtte. I enkelte tilfeller bør kliniske miljøer 
pålegges av det offentlige eller av sine eiere til å bidra med data til 
forskningsbaserte registre 
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2.17 Norske forskningsmiljøer må delta aktivt i internasjonal 
helseforskning 
Legeforeningen vil at norske forskningsmiljøer skal fremstå som 
attraktive internasjonale samarbeidspartnere. Dette forutsetter 
utvikling av robuste og sterke miljøer med en forskningsinfrastruktur i 
verdensklasse og et administrativt støtteapparat som fremmer 
internasjonalisering 

53 

2.18 Norsk medisinsk forskning må gi høyere prioritet til de globale 
helseproblemer 
Legeforeningen mener norsk satsning på global helseforskning må 
styrkes. Det er viktig i denne sammenheng at Legeforeningen deltar i 
den offentlige debatten omkring behovet for og prioriteringen av 
bærekraftig global helseforskning 

56 
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1  Innledning  

1.1 Bakgrunn 

Forskning er helsetjenestens grunnpilar og en nødvendig men ikke tilstrekkelig forutsetning 

for god kvalitet. Legeforeningens lover understreker forskningens betydning og stadfester at 

foreningen skal fremme medisinsk vitenskap, herunder medisinsk forskning og 

forskningsetikk (I § 1-2, pkt 5). Forskningens betydning fremkommer også tydelig i 

Legeforeningens prinsipp og arbeidsprogrammet. Legeforeningen er en viktig 

forskningspolitisk aktør og bør ha en tydelig stemme på den forskningspolitiske arena.  

Et viktig bakteppe for dette forskningspolitiske strategidokumentet er 

Kunnskapsdepartementets varslede forskingsmelding med innspillsfrist våren 2012. 

Regjeringens forskningsmeldinger gir klare føringer for den nasjonale satsningen på 

forskning, og det er ingen selvfølge at medisinsk forskning fortsatt blir beholdt som et 

prioritert satsningsområde for regjeringen. Legeforeningen bør derfor innta en proaktiv rolle 

og tydelig fremme den medisinske forskningens betydning.   

Legeforeningens forskningsutvalg utarbeidet på bakgrunn av dette et utkast til en 

forskningspolitisk strategi som tydeliggjør Legeforeningens politikk. Utkastet ble deretter 

sendt på bred høring i Legeforeningens organisasjon for best mulig forankring.  

 

 

 

 

 

Legeforeningens forskningsutvalg  

Forskningsutvalget er et rådgivende utvalg for Sentralstyret i spørsmål som angår medisinsk 
forskning. Forskningsutvalget skal være en premissleverandør for Legeforeningens 
forskningspolitikk, og blant annet gi råd om hvordan Legeforeningen kan tydeliggjøres som 
forskningspolitisk aktør. Utvalgets mandat er å foreslå tiltak for hvordan Legeforeningen kan bidra 
til å: 

• Øke forståelsen for at forskning, og deltagelse i forskning, er en forutsetning for utvikling av et bedre 
helsevesen nasjonalt og internasjonalt  

• Bedre organisering, samarbeid og ressurstilgangen til medisinsk og helsefaglig forskning 
• Medvirke til medisinsk og helsefaglig forskning av høy kvalitet i alle deler av norsk helsevesen 
• Tilrettelegge for en god karriereutvikling for forskere slik at rekruttering til forskningen sikres 
• Sikre og stimulere til at leger nyttiggjør seg forskningsbasert kunnskap 
• Utvikle forskningens betydning i grunn- videre- og etterutdanningen av leger 
Mandat rev. 21.03. 2012 
 



 8 

1.2 Dokumentets grunnlag 

Det forskningspolitiske strategidokumentet er en naturlig videreutvikling av de to foregående 

forskningspolitiske dokumentene; Med vind i seilene for medisinsk forskning fra 2006 og Mot 

en ny vår for medisinsk forskning fra 2007. Vind i seilene hadde i stor grad en ”internt” 

målgruppe med fokus på forskerens kår. Mot en ny vår hadde et mer “eksternt” fokus og 

omhandlet i større grad forskningens kår. 

Dette strategidokumentet skal ikke erstatte 

Legeforeningens tidligere politikk, men 

supplere den gjennom å fokusere på 

helseforskning i et samfunnsperspektiv, 

både nasjonalt og internasjonalt. Begrepet 

”helseforskning” er her valgt som 

erstatning for den tidligere betegnelsen 

”medisinsk og helsefaglig forskning” 

(Boks 1). Det er et helsepolitisk dokument 

som gir føringer for viktige tematiske 

områder Legeforeningen som helsepolitisk 

aktør bør legge vekt på og prioritere, og 

som fremmer argumenter som 

Legeforeningen kan bruke i sitt 

helsepolitiske arbeid. 

1.3 Prioriteringer 

Dokumentet berører hele helsetjenesten i et 

samfunnsperspektiv. I tillegg har man valgt 

å se særskilt på samhandlingsreformen, 

primærmedisinsk forskning og spesialist- 

helsetjeneste. Allmennmedisin er spesielt omhandlet i et eget kapittel da det er ansett som et 

forskningssvakt område. Helsetjenesteforskning og forskning på forebyggende medisin er to 

andre forskningsområder som er trukket særlig frem fordi dette er områder som er viktige i et 

samfunnsperspektiv. Strategidokumentet holder samtidig et fortsatt fokus på basalforskning, 

translasjonsforskning og klinisk forskning.   

Boks 1: Helseforskning 
Begrepet erstatter den tidligere betegnelsen 
”medisinsk og helsefaglig forskning”.  
Helseforskning er i følge HOD et sentralt 
virkemiddel i helse- og omsorgspolitikken. 
Forskningsbasert kunnskap inngår som en del av 
grunnlaget for politiske og faglige beslutninger 
og i evalueringen av iverksatte tiltak. Forskning 
er også en forutsetning for høy kvalitet på 
utdanningen av helse- og sosialpersonell, og for 
kontinuerlig oppdatering og kompetanseheving 
etter avsluttet utdanning. Dette skal legge 
grunnlaget for: 

• En kunnskapsbasert praksis innen forebygging 
• Diagnostikk 
• Behandling 
• Rehabilitering og tjenesteutøvelse 
• Bruk av ny teknologi 
• Prioritering av ressurser og tiltak 
• Etablere muligheter for næringsutvikling 

 
Uttrykket ”medisinsk og helsefaglig forskning” 
førte til diskusjon om helsefaglig forskning er 
noe annet enn og forskjellig fra medisinsk 
forskning. I den debatten ble det også fremmet 
argumenter om å knytte helsefaglig forskning til 
bestemte profesjoner. Legeforeningen mener 
valg av tema og forskernes kvalifikasjoner 
snarere enn profesjonsbakgrunn må være 
avgjørende når et prosjekt skal gjennomføres. 
HODs omtale av Helseforskning viser at dette 
favner et bredt spekter fra klinisk forskning til 
laboratorieforskning, fra molekylærbiologi til 
omsorg uten at det knyttes spesielle merkelapper 
til noen deler av feltet. 
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2 Legeforeningen mener: 

2.1 Helseforskning er en nødvendig forutsetning for å opprettholde høy 

kvalitet i norsk helsevesen 

Det er en viktig målsetting for norsk helsevesen at forebygging, diagnostikk, behandling og 

rehabilitering i alle ledd skal være mest mulig kunnskapsbasert. Forskning bidrar til dette på 

flere måter. Forskning skaper ny kunnskap og innsikt, og har vært grunnlaget for fremveksten 

av moderne medisin som norsk helsevesen er en god eksponent for. Norges bidrag til vår 

felles kunnskapsbase er lite i verdensmålestokk, men likevel viktig. Av verdens samlede 

innsats innen forskning og utvikling (FoU) bidro Norge med 0,4 % i 2007. Til sammenlikning 

viser tall fra Norges forskningsråd (NFR) sin indikatorrapport at Norges BNP var 0,4 % av 

verdens totale BNP det samme året. Norske forskere, særlig innen klinisk medisin, publiserer 

stadig mer.  

Det er en markert og jevn økning av forskningsbaserte publikasjoner etter 2004 da 

helsereformen ble gjennomført. Midler til klinisk forskning ble da øremerket på Helse- og 

omsorgsdepartementets budsjett og universitetssykehusene måtte synliggjøre 

forskningsmidler i sine budsjetter (Figur 1 a). Den største relative økningen finner vi 

imidlertid innen samfunnsmedisin (public health) og relaterte fag. Publisert artikler fra Norge 

innen klinisk medisin blir også betydelig mer sitert enn verdensgjennomsnittet (Figur 1 b).  

 

 
Figur 1 a) Antall publiserte artikler innen forskjellige fagområder (venstre panel). b) Relativ siteringsindeks 
(høyre panel). Siteringsindeksen er angitt som prosent der 100 % tilsvarer gjennomsnitt på verdensbasis. Fra 
Aksnes (2010). 
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Dette understøttes også av Forskningsrådets fagevaluering (2011) og viser at medisinsk 

forskning i Norge holder en høy standard og at norske forskere bidrar vesentlig til den 

internasjonale kunnskapsbasen som også nasjonale miljøer drar nytte av. Den moderne 

molekylærbiologien ventes særskilt å få stadig større betydning i medisinen. Siteringsanalysen 

i Forskningsrådets indikatorrapport, kap 1, viser at molekylærbiologien er i stadig vekst i 

Norge og representerer et stort potensial for medisinsk forskning. 

Hvordan bidrar denne forskningen på andre måter til kvaliteten av de kliniske 

tjenestene i Norge? Forskningsaktivitet fremmer kunnskapsoverføring og implementering av 

forskningsresultater fordi det gjør en i bedre stand til både å forstå og å vurdere andres 

forskning. Forskningsaktivitet gir kompetanse til forskeren selv og ikke minst til det miljøet 

vedkommende er en del av. Den bidrar til kritisk tenkning og gir både en bredere og en 

dypere innsikt i viktige problemer (Kap. 2.9). Ikke minst tvinges man til å sette seg godt inn i 

og være oppdatert på den internasjonale litteraturen på feltet. Forskning fører ofte til bred 

internasjonal kontakt med ledende fagmiljøer (Kap. 2.17). Likevel er det ikke enkelt å vise en 

entydig sammenheng mellom forskningsaktivitet og kvalitet av kliniske tjenester. Noen data 

finnes.  

Ifølge ranking publisert av U.S. News & World Report var 13 av de 17 sykehus som 

ble rangert som de beste kliniske sentrene i USA (Best Hospitals Honor Roll)1 også på listen 

over de beste Medical Schools2,3. Innen kreftomsorgen var sammenhengen særlig tydelig 

(Figur 2). Det er også publisert artikler som viser tilsvarende sammenheng for 

forskningsaktivitet og mortalitet i Spania og USA (se referanselisten for dette kapittelet). 

                                                 
1 Best Hospitals Honor Roll is reserved for medical centers that demonstrate unusually high expertise across multiple 
specialties, scoring at or near the top in at least six of 16 specialties. Just 17 of the nearly 5,000 hospitals evaluated for the 
2011-12 rankings qualified. Hospitals with the highest scores in a given specialty received 2 Honor Roll points; those with 
slightly lower scores received 1 point.* Honor Roll standing was determined by the total number of Honor Roll points across 
all 16 specialties. 
2 The 126 medical schools fully accredited in 2010 by the Liaison Committee on Medical Education, plus the 20 schools of 
osteopathic medicine fully accredited by the American Osteopathic Association in 2010, were surveyed in fall 2010 and early 
2011 for the ranking of research medical schools; 123 schools provided the data needed to calculate the research rankings 
based on the indicators used in the medical school research model. The same medical and osteopathic schools were surveyed 
for the primary-care ranking; 123 schools provided the data needed to calculate the medical school primary-care ranking. The 
medical school research model is based on a weighted average of eight indicators, and the primary-care model is based on 
seven indicators. Both rankings are based on a weighted average of indicators. Four of the data indicators are used in both the 
research and primary-care ranking model. They are the student selectivity admission statistics (MCAT, GPA, and acceptance 
rate) and faculty-to-student ratio. The medical school research model factors in research activity; the medical school primary-
care model adds a measure of the proportion of graduates entering primary-care specialties. 
3 De 13 er Johns Hopkins Hospital,Baltimore; Ronald Reagan UCLA Medical Center,Los Angeles; New York-Presbyterian 
University Hospital of Columbia and Cornell,N.Y.; UCSF Medical Center,San Francisco; Brigham and Women's 
Hospital,Boston; Duke University Medical Center,Durham,N.C; Hospital of the University of Pennsylvania,Philadelphia; 
Barnes-Jewish Hospital/Washington University,St. Louis; UPMC-University of Pittsburgh Medical Cent; University of 
Washington Medical Center, Seattle; University of Michigan Hospitals and Health Centers,Ann Arbor; Vanderbilt University 
Medical Center, Nashville; Stanford Hospital and Clinics, Stanford, Calif. 
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Figur 2 Sammenhengen mellom forskningsaktivitet målt som antall siteringer og kvalitet av klinisk virksomhet 
innen kreftomsorgen. Kilde: Cancerfondsrapporten 2009 (Svenske cancerfonden), U.S. News World report Best 
cancer hospitals. Care quality er definert som et tall mellom 0 to 100 basert på fire elementer: 
pasientoverlevelse, pasientsikkerhet, sykehusrenommé, og pleierelaterte faktorer som sykepleie og pasientstøtte. 

Forskning er nedfelt som prioritert oppgave for sykehusene både i 

Spesialisthelsetjenesteloven (§ 3-8) og i Helseforetaksloven (§§ 1-2). Dette er et klart uttrykk 

for at myndighetene legger vekt på forskning som et viktig kvalitetsskapende element. 

Forskning har derimot aldri vært nedfelt som noen prioritert oppgave i primærhelsetjenesten, 

heller ikke den nye Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester gyldig fra 1. januar 2012. I 

lovens § 8.3 fremkommer det at “kommunen skal medvirke til og tilrettelegge for forskning 

for den kommunale helse- og omsorgstjenesten”. I Nasjonal veileder for lovpålagte 

samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak fremkommer det at 

medvirkningsansvaret for kommunene ikke innebærer at kommunene selv skal initiere eller 

finansiere forskning. Helse- og omsorgsdepartementet vil senere konkretisere hva som ligger i 

medvirkningsansvaret.   

I § 6 i nevnte lov omtales også blant annet samarbeid mellom kommuner og regionale 

helseforetak. Det framgår her at kommunene plikter å inngå samarbeidsavtaler med regionalt 

helseforetak innen en rekke områder som blir presisert i § 6.2, herunder avtale om “forskning, 

utdanning, praksis og læretid”. Fristen for inngåelse av disse avtalene er satt til 1.7.2012.  

Dette er av avgjørende betydning for om allmennmedisinsk forskning vil bli inkludert på egne 

premisser og samtidig får en sentral plass i det som omtales som samhandlingsforskning. Det 

vil også være av avgjørende betydning hva som til slutt legges i begrepene 

”samarbeidsavtaler” og ”medvirkningsansvar”.   
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Legeforeningen mener 

Legeforeningen har i de senere år hatt økende oppmerksomhet på forskningens betydning for 

helsetjenesten og kvaliteten av klinisk praksis. Forskning er del av en helhet og må integreres 

med den kliniske virksomheten (Kap. 2.7). Legeforeningens arbeid med kvalitetsforbedring i 

helsetjenesten vil inkludere forskning som grunnlaget for en kunnskapsbasert helsetjeneste.   

Legeforeningen mener forskningsaktivitet bør inkluderes som en egen indikator på 

kvalitet i helsetjenesten. Det er viktig at disse prinsippene gjøres gjeldende for hele 

helsetjenesten, ikke bare spesialisthelsetjenesten. Forskning i allmennmedisin må styrkes og 

allmennmedisinen bør kunne definere sine egne forskningsmål i samsvar med faget egenart 

og særpreg. Samhandlingsreformen fordrer også at det legges til rette for forskning i 

grenseflaten mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. I denne sammenheng er det viktig at 

også helsetjenesteforskning får et tydeligere fokus. 

 

Konklusjon 

Forskning og implementering av forskningsresultater må inkluderes som grunnlag for en 

kunnskapsbasert helsetjeneste. Legeforeningen vil holde fokus på betydningen av forskning i 

alle deler av helsevesenet som en grunnleggende forutsetning for å opprettholde og styrke 

kvaliteten i helsetjenesten. 

2.2 Helse må fortsatt være et forskningsmessig hovedsatsningsområde i 

Norge 

De tidligere forskningsmeldingene Vilje til forskning og Klima for forskning har hatt helse 

som ett av hovedinnsatsområdene (Figur 3). I Vilje til forskning ble hovedvekten lagt på å 

styrke grunnforskningen innen matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT-fagene) samt 

å styrke medisinsk forskning. I Soria Moria erklæringen fra 2005 (s. 40) heter det at 

regjeringen vil ”tilføre økte ressurser til forskning i helsesektoren”.  I Klima for forskning ble 

utjevning av sosiale helseforskjeller vektlagt og det ble fremmet at ”helseforskning må spille 

sammen mer og bedre med den brede velferdsforskningen, for å bidra til utjevning mer 

generelt”.  Målet ble formulert slik: ”Norsk forskningspolitikk skal bidra til god helse, utjevne 

sosiale helseforskjeller og utvikle helsetjenester av god kvalitet.”  
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Figur 3 Mål for forskning. Forskningspolitikken skal rettes inn mot fem strategiske mål og fire tverrgående og 
oppmerksomheten i forskningspolitikken skal vris fra ressursinnsats til resultater. Fra Vilje til forskning 
(St.meld. nr. 20 (2004-2005)) 

Forskningsrådets indikatorrapport fra 2011 viser at det har vært en kraftig vekst i satsingen 

på MNT fagene og medisin i perioden etter 2003, og for medisin alene har økningen vært 10 

% per år slik at fagområdet i 2009 brukte nesten 5 mrd på forskning, 7 mrd dersom man 

inkluderer næringslivet.  Dette tilsvarer 17 %

av Norges FoU (forskning og utvikling) 

budsjett dersom man tar med næringslivet, 

35 % av total FoU ekskludert næringslivet 

(Figur 4). Av de 5 mrd ble omtrent 2,1 mrd 

brukt i helseforetakene (for flere tall, se 

indikatorrapporten og Nifu rapport 

28/2011). Noe av denne økningen kan 

forklares med at midler til medisinsk 

forskning i helseforetakene er blitt bedre 

synliggjort, men samlet var det en 

betydelig vekst. Denne satsingen har båret 

frukter i form av flere doktorgrader og en 

kraftig økning i publikasjoner som utgår 

fra Helseforetakene (Figur 1). 

 
Figur 4: Driftsutgifter til FoU totalt og til medisin 
og helsefag i 2009 etter sektor for utførelse. UoH 
sektoren inkluderer helseforetak med 
universitetssykehusfunksjon. Mill. kr. Kilde Nifu 
rapport 28/2011 Ressursinnsats i Medisinsk og 
helsefaglig FoU.

Helse Sør Øst har i sin forskningsstrategi tallfestet at målet er å bruke 5 % av 

totalbudsjettet til forskning. Nifu rapport 50/2010 viser at tallet i dag er ca. 2.8 %. Ser vi på de 

enkelte universitetssykehusene er variasjonen stor, og den største aktøren Oslo 

universitetssykehus bruker ifølge NIFU-rapporten (Tabell 1) 6,4 % av totalbudsjettet til FoU. 

Til sammenlikning bruker Karolinska sjukhuset 12-14 % (personlig meddelelse fra Sten 
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Lindahl, tidligere forskningsdirektør ved Karolinska sjukhuset). Dette viser at Norge ligger 

betydelig bak land det er naturlig å sammenligne seg med. For at forskning skal kunne 

integreres bedre i klinisk virksomhet (Kap. 2.7) må helseforetakene ha sterkt fokus på 

forskning. Det koster penger og det fordrer at det settes av tid (Kap. 2.8). Tid til forskning er 

blitt påpekt som en begrensende faktor for forskning selv ved universitetene og vil i økende 

grad bli en begrensning ved helseforetakene hvor krav til effektivitet av de kliniske tjenestene 

stadig blir sterkere.   

Tabell 1 

Helseforetak Driftskostnader 
til forskning 

(mill. kr) 

Totale driftskostnader 
til alle lovpålagte 

oppgaver (mill. kr) 

Driftskostnader 
til forskning i % 

av totale 
driftskostnader 

St. Olavs Hospital HF 153,7 6691 2,3 

Universitetssykehuset i  
Nord-Norge HF 138,1 5305 2,6 

Akershus  
universitetssykehus HF 67,1 4389 1,5 

Oslo universitetssykehus HF 1121,7 17483 6,4 

Helse Bergen HF 216,8 7263 3,0 

Data fra Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009. Hovedresultater og dokumentasjon. Ved Ole Wiig & 
Hebe Gunnes. NIFU Rapport 50/2010. Kapittel 3 

Allmennmedisinsk forskning trenger et betydelig løft sett på bakgrunn av den viktige 

rollen primærhelsetjenesten har i norsk helsetjeneste (Kap. 2.4).  I følge Statistikk Sentralbyrå 

ble omlag 1,7 millioner pasienter undersøkt eller behandlet ved norske helseforetak i 2010, og 

det ble utført 4,7 millioner polikliniske konsultasjoner ved somatiske sykehus. På tross av det 

store antallet pasienter foregår det relativt lite forskning knyttet til førstelinjetjenesten. Dette 

er uheldig fordi en rekke av de fenomener som synes å være avgjørende for ulikhet i helse og 

for kronisk, kompleks og høy sykdomsbelastning i visse grupper trolig bør studeres innen den 

allmennmedisinske forståelsesrammen.  

Etableringen av samhandlingsreformen vil kreve en rekke politiske og strategiske 

beslutninger som må være basert på best mulig kunnskap. En del av dette 

beslutningsgrunnlaget vil måtte ta utgangspunkt i gode utredninger. Disse må følges opp av 

evalueringsforskning slik at samhandlingsreformen i størst mulig grad blir grunnlagt på 

forskningsbasert kunnskap.  
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Det må også generelt satses mer på helsetjenesteforskning (Boks 2). 

Helsetjenesteforskning er viktig for de store utfordringer helsetjenesten vil stå overfor 

fremmover med eldrebølgen og komorbiditet (sykdommer som forekommer samtidig), samt 

et økende press på spesialisthelsetjenesten blant annet på grunn ny teknologi.

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

effektiv og rettferdig ressursfordeling. 

Videre vil økt forekomst av livstilsrelaterte 

sykdommer kreve mer forskning på 

betydningen av forebyggende medisin. 

Dette er tema for Legeforeningens 

statusrapport 2012.  

Translasjonsforskning (T1) (Boks 

2) er en viktig del av medisinsk forskning 

og kan være et bindeledd mellom 

grunnforskning og klinisk forskning. 

Translasjonsforskning knytter blant annet 

sammen laboratoriebasert forskning og 

klinisk forskning slik at grunnleggende ny 

biologisk kunnskap kommer pasientene til 

gode så fort som mulig. Fase 1 studier i 

legemiddelutprøving er et ledd i translasjon 

fra laboratoriestudier og dyre-

eksperimentelle studier til store kliniske 

studier. Det betyr at god finansiering av 

helseforskning også må favne 

laboratoriemiljøene og den grunnleggende 

forskningen (basalmedisinsk forskning). Et  

annet eksempel på translasjonsforskning er forskning på hvordan man får integrert resultatene 

av helsetjenesteforskning i praksis (T2). 

Norsk helseforskning har et stort uutnyttet potensial for innovasjon (Kap. 2.5). I følge 

stortingsmeldingen Et bærekraftig Norge, ligger vår forskningsbaserte innovasjon etter de 

andre nordiske landene. Dette skylles dels at det ikke finnes en stor, relevant industri i Norge 

som kan fange opp nye ideer. Kommersialisering må derfor isteden skje gjennom etablering 

av ny virksomhet eller ved formidling av ideer til utlandet. Spesielt er vår farmasøytiske 

Boks 2 
Helsetjenesteforskning 
”Health services research is the multidisciplinary 
field of scientific investigation that studies how 
social factors, financing systems, organizational 
structures and processes, health technologies, and 
personal behaviors affect access to health care, 
the quality and cost of health care, and ultimately 
our health and well-being. Its research domains 
are individuals, families, organizations, 
institutions, communities, and populations” (Lohr 
and Steinwachs 2002). 

”The main goals of health services research are to 
identify the most effective ways to organize, 
manage, finance, and deliver high quality care; 
reduce medical errors; and improve patient 
safety.” (Agency for Healthcare Research and 
Quality, 2002).  
Kilde: Program for helse- og omsorgstjenester 
2011-2015, NFR  
  
Translasjonsforskning 
T1 (tradisjonell forståelse av begrepet): “the 
transfer of new understandings of disease 
mechanisms gained in the laboratory into the 
development of new methods for diagnosis, 
therapy, and prevention and their first testing in 
humans.” 

T2 (en del av helsetjenesteforskning): “the 
translation of results from clinical studies into 
everyday clinical practice and health decision 
making.”  
Kilde:  Steven H. Woolf, JAMA. 2008 
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industri beskjeden i omfang. Det dreier seg også om en manglende kultur for 

kommersialisering i mange norske forskningsmiljøer. Disse miljøene trenger mer 

kunnskapsstøtte. Som Klima for forskning viser er det også et behov for mer tilgjengelige 

finansielle støtteordninger for å kunne realisere og kommersialisere innovative prosjekt. 

Medinova på Oslo Universitetssykehus, avdeling Rikshospitalet, er et eksempel på en enhet 

som kan gi kunnskapsstøtte innen innovasjon til forskere.   

Kvalitet i klinisk arbeid styrkes gjennom både gode kvalitetsregistre, og annen 

forskning som f.eks. ”comparative effectivness” studier. Norge har i utgangspunktet gode 

forutsetninger for å bidra med betydelig ny kunnskap knyttet til bruk av helseregistre og 

biobanker, men sammenliknet med de andre nordiske landene ligger Norge likevel 

forskningsmessig etter på dette feltet. Norge har etablert flere nasjonale og regionale/lokale 

helseregistre som er tilgjengelig for praksisnær klinisk forskning, men disse utgjør ofte en 

uutnyttet ressurs. Tilgang til godkjente og kvalitativt gode helseregistre er viktig for å kunne 

utføre forskning på sykdommers forekomst, utvikling og årsaksforhold. Det ligger her mange 

muligheter for å hente ut data som kan brukes til forskning på problemstillinger samfunnet er 

opptatt av å få bedre kunnskap om. I slike registre ligger det en mulighet til å forske på 

utvikling over tid som ikke er mulig i f.eks. randomiserte studier.  

Legeforeningen mener 

Legeforeningen vil arbeide for en fortsatt prioriteringen av helseforskning som strategisk 

hovedområde for regjeringen. Ambisjonsnivået bør være høyt og det kan være grunn til å 

foreslå at alle helseregionene bør ha som konkret mål å bruke 5 % av totalbudsjettet på FoU 

(forutsatt budsjettbalanse) slik Helse Sør Øst har gjort.  

I samsvar med Klima for forskning må satsingen på forskning knyttet til 

samhandlingsreformen styrkes, og dette bør skje parallelt med en oppbygging av forskning 

innen allmennmedisin. Det er viktig at leger er engasjert i forskning som går på samarbeid 

mellom 1. og 2. linjetjenesten, og forskning som omhandler helsetjenesten i kommunene. Her 

er det naturlig at både privatpraktiserende spesialister, allmennleger og spesialister i sykehus 

samarbeider. Legeforeningen mener det samtidig må holdes et fortsatt fokus på 

helsetjenesteforskning, translasjonsforskning og forskningsbasert innovasjon.  

Norge må satse på kvalitativt gode helseregistre som gir Norge et fortrinn i 

helseforskning. Samtidig må det også bygges mer kompetanse blant leger med henhold til å 

utnytte det forskningspotensialet som allerede ligger i eksisterende registre. Legeforeningen 
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mener det må tilrettelegges for å kunne hente ut kvalitetssikrede data fra 

primærhelsetjenesten.   

 

Konklusjon 

Legeforeningen vil fortsette å understreke at forskning på helse må opprettholdes som en 

strategisk hovedsatsing i norsk forskningspolitikk. Dette må spesielt spilles inn til ny 

forskningsmelding. 

2.3 Leger må delta i alle ulike sider av helseforskning 

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

allmennmedisin, samfunnsmedisin, helsetjenesteforskning, medisinsk etikk, medisinsk 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

samfunnsmedisinske studier. Det er også viktig at det er leger blant de som underviser 

legestudenter, også i basalmedisin. Dette for å belyse den kliniske tilknytting og relevans av 

disse fagene. 

Det er derfor bekymringsfullt at den 

prosentvise andelen med legebakgrunn 

(medisinsk grunnutdanning) som tar 

doktorgrad ved de medisinske fakultetene 

er fallende, parallelt med at antall 

doktorgrader som avlegges ved fakultetene 

er økende (Figur 5). Dette skyldes i 

hovedsak at forskerutdannede kandidater 

med annen fagbakgrunn enn medisin i 

økende grad tar medisinske doktorgrader 

(Kap. 2.10 har en større oversikt).  

Prosent

 
Figur 5 Grunnutdanning blant 
doktorgradsstipendiater ved universitetene i 
fagområdet medisin 2005 (i prosent) 
(Forskningsrådet, 2007)
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Mange leger vil etter avlagt ph.d-grad av forskjellige grunner trekkes inn i ren klinisk 

virksomhet eller annen virksomhet uten mulighet til å fortsette å forske. For mange leger 

fremstår klinisk forskning som mer attraktiv med bedre mulighet til kombinasjon med klinisk 

virksomhet og bedre lønnsbetingelser. 

En konsekvens er at det innenfor mange basalmedisinske fagområder nå er forskere 

uten legebakgrunn som dominerer (Boks 3). Hvis legers deltagelse innenfor et forskningsfelt 

blir svak vil dette i seg selv lett bli en faktor som motvirker rekruttering av leger til det 

fagfeltet. På kort og lang sikt kan redusert deltagelse av leger innen basalmedisinsk forskning 

føre til at translasjonspotensialet i mye av basalforskningen reduseres.  

Innenfor klinisk forskning er det vanskelig å få finansiell støtte til gode kliniske 

studier som ikke er industrifinansierte. Dette er et problem fordi man mister nødvendig 

kunnskap om effekt av behandling som ikke er av interesse for industrien. Det å drive 

forskning gir legen en kompetanse til å vurdere allerede eksisterende forskning for 

implementering (Kap. 2.9).  Økt deltagelse fra leger i klinisk forskning, både i og utenfor 

helseforetak er derfor viktig.  

 

 

 

 

Boks 3: Basalfagene og legers deltagelse i all helseforskning - Case: Universitetet i Tromsø 

De tradisjonelle medisinske basalfagene er et område der legers deltagelse er svak. Basalmedisinen var i 
følge Ressursinnsats i Medisinsk og helsefaglig forskning i 2009 den største faggruppen ved universitetene, 
og var det fagfeltet som hadde flest postdoktorer. Mye tyder på at antall legebaserte doktorgrader ikke har 
økt her på samme måte som innenfor andre deler av medisinen. Ved det medisinske fakultet, Universitetet i 
Tromsø, ble det avlagt totalt 25 doktorgrader i 2005. 10 av disse var doktorgrader med medisinsk 
grunnutdanning. Kun to av disse kom fra basalfagene.   
I løpet av de neste årene ble fakultetet utvidet med flere institutter og endret navn til Det helsevitenskapelige 
fakultet. PhD graden ble innført for alle. To av totalt 60 avlagte dr. grader (PhD) ved Det 
helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø i 2011 var grader i tradisjonelle medisinske basalfag 
avlagt av kandidater som var leger (cand med). Til sammenligning ble det avlagt totalt 16 grader der 
kandidaten hadde cand. med. bakgrunn dette året. 
 
Forskning innenfor medisinske basalfag foregår i stor grad ved universitetene. Ved de medisinske 
fakultetene i Norge arbeider det i dag 25 leger i faste vitenskapelige stillinger i de tradisjonelle medisinske 
basalfagene. De fleste av disse arbeider ved Universitetet i Oslo (ca 2/3). Til sammenligning så har mer enn 
250 leger i fulltids professor eller amanuensis stillinger i Norge. Dvs under 10 % av legene som arbeider 
ved universitetene som professor eller førsteamanuensis arbeider med grunnforskning i medisin. De fleste 
leger arbeider med forskning som tilleggsaktivitet til en klinisk stilling (bistilling, deltid) (rundt 350 leger). 
 
Bedre og mer komplett informasjon om grunnutdanning til doktorgradskandidater og forskere innenfor alle 
deler av helseforskningen må til for å vite i hvor stor grad leger deltar i alle sider av helseforskning.   
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Hallingforsk er et eksempel på multidisiplinær helsetjenesteforskning der legers deltagelse er 

essensielt. Det distriktmedisinske forskningssenteret søker å fremme og gjennomføre 

allmennmedisinsk forsking i skjæringspunktet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten 

(se prosjektets nettside). Senteret er finansiert av Helse Sør Øst og forsøker bedre 

samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten vedrørende 

behandling av pasienter som går over flere nivåer. Prosjektet er ledet av en 

doktorgradskandidat (lege) noe som har vært viktig for rekruttering av leger. I dette tilfellet 

tilfører leger en nødvendig forståelses ramme og bidrar til at det er mulig å innhente pasienter.  

Side 4

HALLINGFORSK

Vestre Viken
Helseforetak

Allmennleger og 
kommuner  i 

Hallingdal

Utviklingssenteret 
for sykehjem (Ål)

Høgskolen i 
Buskerud (HiBu)

Universitetet i 
Oslo (AFE)

NSDM
Tromsø

Kilde: Øystein Lappegard

1 %

Hallingforsk - et distriktbasert tverrfaglig forskningsprosjekt

 

 

Legeforeningen mener 

Det er viktig med tverrfaglig og multidisiplinær deltagelse innen helseforskning4. 

Legeforeningen mener det er viktig at legers deltagelse innen helseforskning ikke begrenses 

til deler av den pasientnære kliniske forskningen, men at leger deltar i alle deler av 

helseforskning.  For å kunne kartlegge dette er det behov for god kunnskap om rekruttering til 

de forskjellige områdene og fagene innenfor helseforskning i vid forstand. Kirke, 

undervisning og forskningskomiteen på Stortinget må be Kunnskapsdepartementet om å 

instruere universitetene til å føre slik statistikk. I tillegg må Nifu (Nordisk institutt for studier 

                                                 
4 Tverrfaglighet handler både om translasjonsforskning (tverrfaglighet innad i den medisinske 
prfesjon) og mulitdisiplinell forskning (tverrfaglighet på tvers av professjoner, for eksempel 
mellom ingeniærer og medisinere, økonomier og medisinere). 
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av innovasjon, forskning og utdanning) ha et overordnet ansvar for å samle denne type data på 

nasjonalt nivå.  

 

Boks 4.: Manglende oversikt over antall leger med doktorgrad innenfor fagområde 

Informasjon om antallet stipendiater og forskningspersonell med medisinsk grunnutdanning og autorisasjon som 
lege, innenfor de ulike fagområdene fordelt på helseforetak, universiteter, høyskoler og andre 
forskningsinstitusjoner - kan avdekke i hvor stor grad leger deltar i ulike sider av helseforskning. For eksempel 
er det interessant å få en oversikt over hvor mange med medisinsk grunnutdanning (leger) som har doktorgrad og 
som har universitetsstillinger innen de respektive fagområdene.  
 
Slik informasjon er per i dag vanskelig å få fordi materialet ikke er godt nok. Nifu skiller ikke godt nok mellom 
de med doktorgrad som har medisinsk grunnutdanning, og kan ikke differensiere mellom de ulike fagområdene 
innenfor medisinen. Universitetene holder kun oversikter over antallet doktorgrader og fører ikke fagspesifikke 
oversikter. Dette gjelder også oversikt over professorer. Det er vanskelig å få ut data på hvilken grunnutdanning 
professorene ved de medisinske fakultetene har. Legeforeningens eget register er for mangelfullt og knytter seg 
kun til medlemmer.  
 
Slik informasjon vil for eksempel kunne gi grunnlag for å identifisere områder der man mangler leger med 
medisinsk forskningskompetanse for å ivareta undervisning og veiledning av studenter og spesialistkandidater. 

 

 

Områder med svak rekruttering av leger som for eksempel medisinske basalfag bør gis 

særskilt oppmerksomhet. Andre områder av spesiell interesse som forskning på global helse 

(Kap 2.18), forskning i primærhelsetjenesten og forskning på endringene i helsetjenesten som 

følge av samhandlingsreformen (helsetjenesteforskning) bør også få oppmerksomhet.  

Legeforeningen mener det er behov for å vektlegge bredden i medisinsk forskning og vil være 

en pådriver for legers deltagelse i alle deler av helsefaglig forskning. 

Konklusjon  

Legeforeningen støtter økt rekruttering av leger og forskerlinjestudenter til alle deler av 

helseforskningen, være seg basal-, klinisk- eller helsetjenesteforskning. Dette vil være gunstig 

for integrering av forskningstradisjoner og fagdisipliner, noe som er nødvendig for å løse 

kompliserte problemstillinger til det beste for pasienten. 
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2.4 Allmennmedisinsk forskning må styrkes 

Til nå har mye av den helserelaterte forskningen hatt et biomedisinsk fokus, relatert til 

spesialisthelsetjenesten. Lite forskning har vært gjort på de vanlige hverdagsproblemene og 

sykdommer i uselekterte pasientpopulasjoner som man møter i allmennpraksis. Dette er 

forskningsspørsmål som er viktige for den enkelte pasient, men som også ofte har store 

samfunnsøkonomiske implikasjoner. Lite oppmerksomhet har vært rettet mot hvordan ny 

kunnskap, teknologi, samhandling og behandling blir overført til rutinemessig bruk i klinisk 

praksis.  

En av de største utfordringene for helsevesenet fremover er som nevnt i kap. 2.2 den 

helhetlige omsorgen for pasienter med kroniske sykdommer. Forskning på hvordan sosiale, 

kulturelle og miljømessige forhold påvirker ulikheter i helse blir viktigere. Longitudinelle 

(langsgående) studier5 av sykdomsforløp etterlyses. Bruk av tverrfaglighet og sammensatte, 

ulike forskningsmetoder, for å belyse forskningsspørsmål fra ulike sider, vil tvinge seg frem. 

Det er viktig at klinikeren, som ”vet hvor skoen trykker”, er med i denne 

forskningsaktiviteten. Foretaksreformen i 2003 førte til et stort løft for forskning i 

sykehusene, uten at noe tilsvarende skjedde med allmennmedisinsk forskning. 

Allmennmedisinske forskningsmiljøer og Legeforeningen har arbeidet aktivt for å rette på 

dette (Boks 5).  

                                                 
5 Medisinsk ordbok: kohortstudie longitudinell studie, epidemiologisk forskningsmetode der man over et visst tidsrom følger 
en gruppe mennesker som har vært, blir eller vil bli utsatt for eksponering av en faktor som kan påvirke helsetilstanden, og 
observerer forekomsten av sykdom eller andre helserelaterte fenomener i gruppen 

Boks 5: Legeforeningen og det allmennmedisinske miljøet – faktaboks 

� 1960 – tallet finansierte Legeforeningen de første instituttene i allmennmedisin 

� 1976 – Legeforeningen opprettet en stipendordning for allmennpraktikere i 1976. Stipend deles ut av 
Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) som er organisert under Norsk forening for 
allmennmedisin (NFA). Stipendordningen finansieres fra legeforeningens Fond II, og har en ramme på 
knapt 2,5 millioner kroner årlig. Stipendet er et rekrutteringsstipend særlig rettet mot nybegynnere i 
allmennmedisinsk forskning. Det kan søkes om stipend på fra én til maksimalt seks måneder til 
samme prosjekt. Prosjektene dekker allmennmedisinsk pasientnære småskalaforskning  

� 2006 – Legeforeningen etablerte et Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF). Fondet fikk en 
startkapital på 2.2 millioner kroner og styrkes nå gjennom årlige tildelinger via 
normaltarifforhandlingene med en ramme på ca. 12 millioner årlig. Fondet utlyser midler to ganger 
årlig og tildeler stipend på maksimalt ett årsverk per tildeling. Det er mulig å søke om støtte flere 
ganger inntil tre årsverk til sammen og AMFF støtter i hovedsak allmennmedisinske 
doktorgradsprosjekter. I 2010 tildelte fondet i alt 16, 2 millioner til 33 prosjekter.   
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Med opprettelsen av Allmennmedisinske 

forskningsenheter (AFE) (Boks 6) har det 

allmennmedisinske forskningsmiljøet blitt 

styrket. Opprettelsen av Allmenn-

medisinske forskningsfond (AMFF) har 

bidratt til økt stimulering av forskning. På 

tross av for små ressurser er det god driv 

og stort utviklingspotensial for norsk 

allmennmedisinsk forskning. To av de 

allmennmedisinske forskningsmiljøene 

oppnådde “karakterene” henholdsvis “very 

good” og “good” i Forskningsrådets 

fagevalueringen fra 2011 (se ”Public 

Health and Health-related Research”). 

Selv om hverken kommuner eller 

allmennleger fortsatt ikke er pålagt plikt til 

å drive forskning (Kap. 2.1) må det nye 

lovverket regnes som er forbedring i 

forhold til tidligere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremdeles gjenstår det likevel mange utfordringer relatert til allmennmedisinsk 

forskning som er klart underfinansiert. Under planleggingen av AFEne var det enighet 

mellom myndighetene og fagmiljøene om at nødvendig basisdrift ville kreve til sammen 20 

millioner kroner årlig. Denne målsetningen er så langt ikke nådd. Forskningsmiljøene har 

videre varierende internasjonal bredde og spisskompetanse, og mangler akademisk 

forsknings- og veilederkapasitet. Allmennmedisinsk forskning mangler også gode nasjonale 

forskningsnettverk. Spesielt utfordrende er det at forskningsinteresserte allmennleger stort sett 

sitter spredt i små enheter knyttet opp til alle landets kommuner.  

Allmennmedisinske forskningsmiljøer og Legeforeningen vil arbeide for å fremme 

allmennmedisinens evne og mulighet til fri eller forskerinitiert forskning (Kap. 2.11). 

Samtidig må allmennmedisinsk forskning finne sin plass i samhandlingsforskningen på en 

måte som er komplementær med den samhandlingsforskning som pågår i helseforetakene. Det 

er avsatt midler til samhandlingsforskning i Norges forskningsråd, men dette blir i liten grad 

utnyttet av allmennleger. Årsaken kan være at allmennleger med interesse for forskning 

ønsker å forske på samhandling som ikke er bundet opp til reformens premisser. 

Boks 6: Allmennmedisinske 
forskningsenheter (AFE)  
 
� I 2006 ble det opprettet fire 

allmennmedisinske forskningsenheter 
(AFE). Disse er knyttet til allmenn og 
samfunnsmedisinske institutter i Tromsø, 
Trondheim, Oslo og Bergen. Dels som et 
motstykke til det økte fokuset på 
forskningen i helseforetakene.  

� AFEne er basisfinansiert av Helse- og 
omsorgsdepartementet 
(HOD)/Helsedirektoratet, og får tildelt 
midler over statsbudsjettet. Det ble 
bevilget 14 millioner kroner over 
statsbudsjettet i 2012 til fordeling på de 
fire AFEne  

 
Kompetansesentre innen primærmedisin 
� Det er opprettet tre kompetansesentre 

innen primærmedisin som finansieres 
over statsbudsjettet 

� Antibiotikasenteret for primærmedisin 
(Oslo), Nasjonalt kompetansesenter for 
legevaktsmedisin (Bergen) og Nasjonalt 
senter for distriktsmedisin (Tromsø) 

� Deres oppgave er kompetanseutvikling i 
primærhelsetjenesten og 
nettverksbygging, i tillegg til forskning  
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Søknadsprosessen til Norsk forskningsråd oppleves som hemmende, særlig for mindre 

prosjekter som ofte preger den praksisnære forskningen innen norsk allmennmedisin.   

 

Legeforeningen mener 

Allmennmedisinsk forskning har vært støttet og motivert av Legeforeningen siden 

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

allmennmedisinsk forskning. Det offentlige er nå kommet mer på banen, men i beskjeden 

målestokk. Økt grunnfinansiering og gjennom dette muligheten for å sikre økt tilgang til 

veilederkompetanse er vesentlig for økt satsning på og rekruttering til allmennmedisinsk 

forskning.  

Det er viktig at Legeforeningen viderefører sine to stipendordninger for 

allmennmedisinsk forskning, samtidig må man gjennom målrettet politisk arbeid forsøke å 

sikre en mer langsiktig, forutsigbar offentlig finansiering av denne forskningsaktiviteten. 

Primærmedisinsk forskning bør finansieres på et nivå og med en ressurstilgang som er 

sammenlignbar med annen medisinsk forskning i Norge.  

 

Konklusjon 

Allmennmedisinsk forskning er svakt formalisert og er underfinansiert. Legeforeningen 

mener det må etableres en helhetlig nasjonal struktur, langsiktig finansiering og bedre 

bemanning av allmennmedisinsk forskning. Samhandlingsreformen bør styrkes med god 

allmennmedisinsk forskning knyttet til klinikk, lokalmiljø og helsetjenesteforskning. 

2.5 Forskningsbasert innovasjon må i større grad bidra til en bedre 

helsetjeneste 

Begrepet innovasjon brukes ofte i to forskjellige betydninger. Mange knytter det til det å 

omsette et forskningsresultatet til en foretningsidé. Samtidig handler innovasjon også om å 

gjøre nyskapende og innovativ forskning, gjerne ved å koble ulike disipliner sammen i et 

prosjekt. Det finnes mange eksempler på hvordan forskningsbasert innovasjon har ført til en 

bedre helsetjeneste. Ugelstad-kulene ble oppdaget av John Ugelstad på NTH i 1977. Disse 

kulene er spesielle fordi de er mikroskopiske og identiske i størrelse. Forskere i USA hadde 

noen år tidligere greid å lage slike kuler i verdensrommet, men Ugelstad oppnådde dette på et 

laboratorium i Trondheim. Siden har kulene fått utallige bruksområder. Blant annet har man 

brukt magnetiserte Ugelstad-kuler for å fjerne kreft fra beinmarg, samt i diagnostikk av 

beinmargskreft og vevsklassifisering ved transplantasjon av beinmarg. 
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I Norge har Forskningsrådet opprettet flere sentre for forskningsdrevet innovasjon 

(SFI). Innen medisin er det 4 slike sentra: Medical Imaging Laboratory, NTNU; Centre for 

Cardiological Innovation, Oslo Universitetssykehus; Cancer - Stem Cell Innovation Center, 

Oslo Universitetssykehus; Tromsø Telemedicine Laboratory, Universitetssykehuset Nord-

Norge. Ved for eksempel nevnte Medical Imaging Laboratory (MI lab) er det spesielt ultralyd 

og MR det forskes på. Forskningsmiljøer fra NTH (den gang Norges tekniske høyskole) og 

Sintef startet på 1970-tallet utviklingen av Doppler-ultralyd i samarbeid med Vingtor AS, noe 

som førte til det første produktet i 1979. Dette har siden gitt klinikere et nyttig verktøy for 

ikke-invasiv evaluering av hjertefunksjon og diagnostisering av hjerteklafflidelser. 

Samarbeidet mellom NTNU, Sintef og GE Vingmed Ultrasound fortsetter gjennom MI Lab. 

Det prøves i dag ut et nytt produkt – Vscan (Figur 6). Dette er et håndholdt ultralydapparat for 

ikke-eksperter som kan gi bedre diagnostikk uten at man må dra til sykehus, og som er 

relevant i dagens satsning på Samhandlingsreformen med flytting av funksjoner til 

primærhelsetjenesten. 

 

 
Figur 6 Vscan - håndholdt ultralydapparat 

Innovasjon er nært knyttet til kommersialisering og patentering. For at bedrifter vil 

satse penger på å utvikle produkter er de avhengig av patentering for å beskytte ideen. Kun på 

denne måten vil produktet kunne skaleres til storproduksjon og videre komme pasientene til 

gode. Et eksempel på patentert innovasjon er Kvalheim, Aamdal og Gaudernack fra 

Radiumhospitalet sitt arbeid med kreftvaksine mot telomerase. Der har man gjennom 

translasjonsforskning fra laboratoriet til klinikken fått lovende resultater som gjennom 
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kommersialisering både kan gi viktige produkter for pasienter og nye midler til videre 

forskning. Arbeidet fra Radiumhospitalet har ført til opprettelsen av Ultimovacs. Dette firmaet 

vil gå inn i som en viktig del av Oslo Cancer Cluster, en bedrift og innovasjonsklynge knyttet 

til Radiumhospitalet.  

Samtidig er ikke innovasjon bare faglig teknologi, patenter og kommersialisering. 

Innovasjon handler også om ny kunnskap og nye kombinasjoner av kjent kunnskap knyttet til 

nye tjenester eller ”nye” folkesykdommer. Forskning i primærhelsetjenesten kan bidra med 

betydelig innsikt og innovativ forståelse og dermed trolig kostnadsbesparende tilnærminger til 

de nye folkesykdommene og den økende andelen kronisk, kompleks lidelse.  

Selv om det finnes flere gode eksempler på forskningsbasert innovasjon innen 

helseforskning, er det vel kjent at innovasjon i Norge ligger etter andre land. 

Regjeringen har lagt frem en strategi for bioteknologi som Forskningsrådet har fulgt 

opp med BIOTEK2021. Dette er oppfølgeren til Funksjonell genomforskning (FUGE). 

Bioteknologi er i likhet med IKT og nanoteknologi en muliggjørende teknologi med et stort 

potensial for innovasjon, næringsutvikling og økt konkurransekraft. Av noen framheves 

spesielt utviklingen mot et helsevesen der persontilpasset medisin kan bli viktigere. Her 

kartlegges sammenhengen mellom genetikk og sykdom for en best mulig behandling. Med 

slik persontilpasset medisin kan man forhindre unødig behandling av pasienter der en bestemt 

medisin ikke virker og redusere omfanget av bivirkninger ved på forhånd å skille ut pasienter 

som har større, individuell risiko. Videre er satsning på populasjonsbiobanker og helseregistre 

relevant for næringsutvikling. 

 

Legeforeningen mener 

Satsning på innovasjon er både et mål i seg selv og et middel for bedre pasientbehandling. For 

å få til god innovasjon er multidisiplinær samhandling nødvendig. Overnevnte håndholdte 

håndholdt ultralydapparat Vscan er et resultat av slikt samarbeid. Patentering av 

forskningsresultater er et nødvendig gode for at bedrifter skal ta risikoen med å lage produkter 

som senere kan komme pasienter til gode. Det er derfor også viktig med godt samarbeid 

mellom forskere og industri.  

Det er samtidig viktig for samfunnet å satse på produkter eller nye anvendelsesformer 

av eksisterende produkter som bedrifter ikke vil ta tak i på grunn av manglende 

patentbeskyttelse. Videre vil satsning på innovasjon være i tråd med EUs 8. rammeprogram 

sitt fokus på innovasjon og en aldrende befolkning, samt Forskningsrådets satsning på 

BIOTEK2021.  
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Konklusjon 

Legeforeningen støtter en større offentlig oppmerksomhet på innovasjon. Forskningsresultater 

og patenter må videreutvikles til produkter som er anvendbare og nødvendige for en god 

helsetjeneste. 

2.6 Forskning, innovasjon, fagutvikling og kvalitetssikring må utgjøre en 

helhet i helsetjenesten 

Forskning er definert av OECD som virksomhet av original karakter som utføres med 

vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap. Forskning kan videre sies å bruke 

kunnskap til å få ny erkjennelse som kan sprenge gjeldende forståelsesrammer. 

I Vilje til forskning beskrives innovasjon som det å skape et nytt produkt, en ny 

tjeneste, ny produksjonsprosess, ny anvendelse eller ny organisasjonsform som er lansert i 

markedet eller tatt i bruk. Innovasjon bygger på ny kunnskap og nye kombinasjoner av kjent 

kunnskap. 

Fagutvikling er et begrep som ofte har en bredere forståelsesramme, men forstås for 

eksempel i Stavdal et al sin artikkel som en langsiktig og kritisk innrettet prosess som skal 

bidra til økt kvalitet på det medisinskfaglige arbeidet. Miljøer som arbeider bredt og 

kontinuerlig med fagutvikling innen et felt, opparbeider en kollektiv kompetanse. 

Fagutvikling er en kreativ prosess som krever et miljø der man kan dra nytte av andres 

erfaringer, ideer og tilbakemeldinger. 

I Nasjonal kvalitetsstrategi for helse- og sosialtjenesten er god kvalitet konkretisert til 

tjenester som er virkningsfulle, trygge, sikre, samordnet og preget av kontinuitet, involverer 

brukere og utnytter ressurser på en god måte. God kvalitet på en tjeneste innebærer også bruk 

av oppdatert forskningsbasert kunnskap.  

Det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom de fire elementene og kontinuerlig 

kvalitetsforbedring fordrer at alle fungerer sammen i en helhet slik at helsetjenesten driver 

både forskning, innovasjon, fagutvikling og kvalitetssikring (Figur 7). Ved å kombinere den 

nye kunnskapen med kjent kunnskap kan det oppstå innovative produkter eller løsninger, som 

igjen fører til fagutvikling og kvalitetsforbedring.  

Bruk av helseregistre, som for eksempel Kreftregisteret, kan også illustrere den 

flytende overgangen. Slike helseregistre kan brukes til både forskning, fagutvikling og 

kvalitetssikring. Prosjektet med å opprette et nasjonalt senter for allmennmedisinsk 

kvalitetsutvikling (SAK) er et annet eksempel på en slik helhetstenking der flere av 

elementene i pyramiden er inkludert. Hensikten med prosjektet er å styrke det 
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allmennmedisinske faget, og det er satt et fokus på fagutvikling og kvalitetsforbedring 

samtidig med en erkjennelse om at dette må skje i lys av medisinsk utvikling der ny kunnskap 

fremskaffet gjennom forskning (for mer informasjon om SAK se referanselisten). 

 

 
Figur 7 Forskning underbygger innovasjon, fagutvikling og kvalitetssikring i helsetjenesten. Samlet utgjør dette 

Kvalitetsforbedringsarbeidet i helsetjenesten.  

 

Legeforeningen mener  

Legeforeningen mener at forskning er grunnlaget for arbeidet med kvalitet og fagutvikling i 

helsetjenesten. Forskning er også viktig for innovasjon som bidrar til bedre kvalitet gjennom 

de produktene som utvikles. Videre er fagutvikling knyttet til kunnskap og ferdigheter basert 

på forskning og innovasjon. Kvalitet er avhengig av alle disse elementene som igjen er 

gjensidig avhengige av hverandre.  

 

Konklusjon 

Legeforeningen mener forskning må fremmes innenfor en ramme hvor forskning, innovasjon, 

fagutvikling og kvalitetssikring ses på som integrerte deler av en helhet, som samlet styrker 

den kliniske helsetjenesten.  
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2.7 Forskning skal være integrert i klinisk virksomhet  

Forskning er et av foretakenes fire lovpålagte oppgaver og skal være en integrert del av den 

kliniske virksomheten. I pasientundersøkelse og behandling ligger det et stort potensial for en 

kombinasjon av helsetjenesteyting på den ene siden og klinisk forskning og fagutvikling på 

den andre. Gjennom integrering av forskning og klinikk sikres kontinuerlig fagutvikling og 

oppdatering av kunnskap som er nødvendig for å sikre god kvalitet på pasientbehandling 

(Kap. 2.9).   

Etableringen av Fremtidens Operasjonsrom (FOR) på St Olavs Hospital illustrerer 

hvordan forskning, medisinsk teknologiutvikling og behandling integreres. Disse 

operasjonsrommene utgjør forsknings- og utviklingsarenaer der operasjonsrommene er bygd 

for å utvikle, teste og ta i bruk ny teknologi og nye behandlingsmetoder som minimal invasiv 

kirurgi og evaluere nye undervisningsformer. Kontrollerte kliniske studier er et annet 

eksempel på integrasjon av forskning og behandling. Slike studier er med på å gi den mest 

pålitelige dokumenterte effekt av medisinsk behandling, og er nødvendig for å finne forskjell 

mellom grupper av pasienter som utsettes for forskjellige typer intervensjon (for mer 

informasjon se Lindbæk, 2002). Kontrollerte kliniske studier bør derfor i langt større grad 

foregå ved kliniske avdelinger. Dette gjelder ikke bare medikamentell behandling, men også 

innføring av ny teknologi som bør utredes med randomiserte studier før de implementeres. 

En tett integrering mellom forskning og klinikk er en nødvendig forutsetning for all 

forskning. Det gir tilgang til aktuelle og relevante pasientpopulasjoner og sikrer tilgang til 

oppdatert kunnskap (Kap 2.9). Gitt tilstrekkelige rammebetingelser gir en tett integrering av 

forskning og klinikk dessuten mulighet til å kombinere klinikk og forskning, noe som gjør en 

forskningskarriere mer attraktiv. Dette er viktig for rekruttering.  

Translasjonsforskning (T1, Boks 2), definert i store Medisinske leksikon som 

medisinsk forskning som bygger bro mellom grunnforskning og klinisk forskning, er i seg 

selv også et uttrykk for integrasjon. Dette er forskning som tar sikte på å omsette kunnskap fra 

grunnforskningen til praktisk anvendelse i pasientbehandlingen. Samarbeid mellom 

basalmedisinske og kliniske forskningsmiljøer gjør det mulig å undersøke tilgrunnleggende 

sykdomsmekanismer, lage relevante eksperimentelle sykdomsmodeller, og i noen tilfeller ta 

utgangspunkt i biologisk materiale hentet direkte fra pasienter. Implementering av 

molekylærbiologiske teknikker i klinisk medisin krever en forståelse av hva disse teknikkene 

innebærer slik at tolkningen av resultatene er korrekt. Dette krever både basalmedisinsk og 

klinisk kompetanse. Et slikt samarbeid er en forutsetning for å skaffe en dypere forståelse av 

hvordan biologien fungerer hos mennesket.  
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Forskning integrert i allmennmedisinsk praksis er viktig for å bringe 

allmennmedisinens problemstillinger inn i forskning på best mulig behandling, og for 

utvikling av pasientnær diagnostikk. De fleste kliniske studier er i dag utført i 

spesialisthelsetjenesten, og inkluderer derfor ikke de pasientene som primærlegen har på sitt 

kontor. Det har lenge vært etterlyst kvalitetssikrede data fra fastlegetjenesten til å evaluere 

kvalitet, utvikle kvalitetsforbedrende tiltak og til forskning. I forslag til ny fastlegeforskrift fra 

desember 2011 foreslås det at legene skal avgi data til styrings og kvalitetsformål (§31). 

Dersom kommunene skal kunne nyttiggjøre seg data om f.eks. diagnostiske prosedyrer, 

henvisninger og medisinsk behandling, vil dette kreve betydelig samfunnsmedisinsk, 

allmennmedisinsk og databehandlingsmessig kompetanse. Trolig bør innhenting og analyse 

av slike data overlates til interkommunale/regionale eller helst statlige enheter. Kravet til 

rapportering i ny fastlegeforskrift (§31) er ikke knyttet til et tilsvarende krav til kommunale 

eller statlige myndigheter om å tilrettelegge for slik rapportering via relevant uttrekksverktøy 

for uthenting av data fra elektronisk pasientjournal.  Forskriftens gode intensjon vil derfor 

trolig ikke kunne realiseres i et omfang og med en kvalitet som vil bli nyttig. 

 

Legeforeningen mener  

Legeforeningen mener universitet, helseforetak og kommuner må bidra til nødvendige 

rammebetingelser og tilrettelegging for integrering av forskning og klinikk. Det bør i langt 

større grad legges til rette for samarbeid og interaksjon mellom basalmedisinske og kliniske 

forskningsmiljøer, spesielt ved kliniske avdelinger knyttet til universitetsklinikkene. Som 

Legeforeningen tidligere har uttalt må det også tilrettelegges for legeforskerstillinger som gir 

mulighet til å kunne drive med forskning og klinisk virksomhet både i spesialist- og 

primærhelsetjenesten.  

Integrasjon av forskning som springer ut av og som er relevant for 

primærhelsetjenesten må styrkes betraktelig. Relevante tiltak vil være å stimulere kompetente 

allmennmedisinske miljøer til i større grad å gjennomføre randomiserte kliniske forsøk på 

behandling som foregår i primærhelsetjeneste. Et annet tiltak er å legge til rette for 

tverrfaglige forskningsnettverk som inkluderer miljøer fra både primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. Primærlegene bør også i langt større grad involveres i 

helsetjenesteforskning knyttet til samhandlingsreformen. Dette er integrasjon av forskning og 

helsetjenester i 1. linjen, og bidrar til overføre forskningsresultater til praksis (Kap 2.9). Her 

er fastlegen en viktig en medspiller. 
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Konklusjon 

Legeforeningen støtter tiltak som stimulerer til integrering av forskning i all undervisning og 

klinisk virksomhet. En tett integrasjon av forskning og klinisk virksomhet er nødvendig for 

implementering av forskningsresultater, sikrer fagutvikling og legger grunnlag for best mulig 

kvalitet på pasientbehandlingen.  

 

2.8 Tjenesteplaner og arbeidsavtaler må inneholde tid til forskning 

Integrering av forskning i klinikk (Kap. 2.7) og implementering av forskningsresultater (Kap 

2.9) forutsetter at det er avsatt tid til forskning. En av helseforetakenes lovpålagte oppgaver er 

å drive forskning. Som en konsekvens av dette må det også frigjøres arbeidstid under utførelse 

av legearbeid til å drive forskning. Men forskningstid bør ikke smøres jevnt utover. De som er 

gode og som har motivasjon og nysgjerrighet må prioriteres med avsatt tid. Andre som ikke 

har tilsvarende interesse bør ha mindre eller eventuelt ingen tid til dette formålet. De som ikke 

har tilstrekkelig motivasjon, ambisjoner og evne til å konsentrere seg om å få jobben gjort vil 

heller aldri være gode samarbeidspartnere. Det er også langt på vei en myte at man må velge 

mellom å bli god kliniker eller forsker. De som er gode i forskning er ofte også gode 

klinikere. Mer forskertid til de som er motiverte kan også sikres med flere kombinerte 

stillinger. Dette vil gi bedre muligheter for forskerkarrierer. En brukerundersøkelse referert til 

i LVS info 2/2011 viser at det å kunne kombinere en akademisk og klinisk karriere er en av de 

viktigste tiltak for rekruttering. I disse kombinerte stillingene er tid til forskning essensielt.  

De fleste enheter (avdelinger mv.) bør ha aktive forskere i overlegestaben som kan 

bidra til å velge ut de yngre som har potensial for å bli tildelt prosjekter og forskningstid. 

Dette vil særlig være aktuelt ved større (universitets-) avdelinger hvor man kan ha 

forskningsutvalg med flere forskningskompetente deltagere, på samme måte som man har 

undervisningsutvalg. Det sendes i disse dager (høsten 2011/våren 2012) ut reviderte 

forskrifter vedr. ”Lov om spesialisthelsetjener”. I henhold til disse § 3-8 (Sykehusenes 

oppgaver) er det på nytt fremhevet at forskning skal være en viktig del av de oppgavene 

helseforetakene skal ha. I kommentarene heter det imidlertid blant annet: ”Bestemmelsen tar 

ikke sikte på å si noe om hvor mye av ressursene på et sykehus som skal brukes på de enkelte 

oppgavene og det vil naturligvis tilligge både myndigheter og eiere/ledere å bestemme om, og 

i hvilken grad, det enkelte sykehus skal ha utdannings- og forskningsoppgaver.” 

Når det gjelder primærhelsetjenesten finnes det ikke en tilsvarende pålagt 

forskningsplikt. Kommunene skal medvirke til forskning, men har ingen plikt til å ta initiativ 
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eller bidra finansielt i følge ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Kommunene 

plikter å inngå samarbeidsavtaler med regionalt helseforetak innen en rekke områder som blir 

presisert i § 6.2, herunder avtale om “forskning, utdanning, praksis og læretid”, men forskning 

er derimot ikke tematisert i utkastet til ny fastlegeforskrift. Det er således ingen spesifikke 

krav om at det skal avsettes tid, og det er en reell fare for nedprioritering av forskning, 

grunnet kommunenes mange offentlige oppgaver.  Økt arbeidspress på legekontoret kan føre 

til at færre leger vil påta seg frivillige oppgaver relatert til forskning.  

 

Legeforeningen mener 

Som en konsekvens av helseforetakenes plikt til å drive forskning må det frigjøres arbeidstid 

på tjenesteplanene til å drive forskning. Det er viktig at de som har potensial for forskning og 

som har motivasjon og nysgjerrighet må prioriteres med avsatt forskningstid. Tid er samtidig 

kun et av flere viktige tiltak for å rekruttering av forskningsaktive leger (Kap 2.10) 

Legeforeningen mener det er svært viktig at tid til allmennmedisinsk forskning 

nedfelles som en legitim del av allmennmedisinsk arbeid i de tjenesteavtaler som skal inngås 

mellom kommunene og helseforetakene. Om ikke avtaler om forskningstid for allmennleger 

kommer på plass i første omgang, er det her et avtalemessig grunnlag som på litt sikt kan 

brukes til å konkretisere dette. 

 

Konklusjon 

Legeforeningen mener det må avsettes forskningstid på tjenesteplanene og i arbeidsavtaler. 

Leger som har størst forskningspotensial og som viser best evne til gjennomføring av 

prosjekter må prioriteres.  

 

2.9 Forskningsresultater må implementeres i hele helsetjenesten 

For at forskning skal ha en nytteverdi for pasientene må resultatene implementeres i 

pasientbehandlingen. På tross av en betydelig forskningsinnsats med utvikling av nye og 

bedre diagnostiske metoder og behandlingsmuligheter, blir det i den kliniske hverdag tatt 

avgjørelser om utredning og behandling uten at man har klart for seg om det er bevis for at 

avgjørelsen er riktig eller ikke.  

Overføring av forskningsbasert kunnskap til praktisk anvendelse (knowledge 

translation) er av the Canadian Institute of Health Reserach blitt definert som syntese, 

utbredelse, utveksling og etisk forsvarlig anvendelse av kunnskap for å bedre helsen, sørge for 
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mer effektiv helsetjeneste og styrke helsevesenet. Vanligvis tar det 10-15 år fra kunnskapen 

foreligger til den blir implementert i en klinisk hverdag og får konsekvenser for diagnostikk 

eller behandling. Ny kunnskap kan være alt fra nye bioteknologiske og teknologiske 

nyvinninger til resultater av kliniske og epidemiologiske studier. Kreftforskningen er et av 

flere eksempler der forskningen har hatt store gjennombrudd og implementering av resultater 

har fått stor konsekvenser for behandling. Kunnskap om det humane genom og proteom kan 

for eksempel føre til individuell tilpasset behandling, såkalt skreddersydd medisin. Gentest vil 

kunne gi svar på hvem som er mottagelige for bestemte medisiner og hvem som ikke er det. 

Slik kan pasienter som for eksempel ikke vil respondere på en bestemt behandling ”plukkes” 

ut og dermed unngå å få en behandling som bare vil gi bivirkninger uten virkning. 

Kunnskapsbasert praksis er å 

integrere forskningskunnskap med klinisk 

ekspertise (erfaringsbasert kunnskap) og 

pasientens og legens verdier og preferanser 

(brukerbasert kunnskap) innenfor en gitt og 

relevant kontekst. Det betyr at samme 

kunnskap ikke nødvendigvis er relevant 

innenfor en hver kontekst, men at 

helsepersonell evner å reflektere over den 

rammen pasientbehandlingen foregår i 

(Figur 8). En viktig forutsetning for en 

kunnskapsbasert praksis er at leger og 

helsepersonell har relevant 

forskningskompetanse (Kap. 2.10).  

  

 
Figur 8 Komponenter i kunnskapsbasert praksis. 

Kilde: Foretaksprosjektet 2011, side 17. 

Helsevesenet er en kompetansebedrift der ny kunnskap blir produsert og tatt i bruk 

jevnlig. Forskning bidrar til at helsepersonell bedre kan forstå, kritisk tolke og nyttiggjøre seg 

den flom av informasjon og studier knyttet til sitt fagfelt som publiseres hvert år. 

Foretaksprosjektet: Mot kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenesten6 gir et rammeverk 

for hvordan kunnskapsbasert praksis kan integreres i spesialisthelsetjenesten.  

                                                 
6 Foretaksprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapssenteret og Sykehuset Innlandet HF. I 

prosjektets rapport oppsummeres resultater knyttet til implementering av kunnskapsbasert praksis i 

spesialisthelsetjenesten. Rapporten gir eksempler på eksisterende systemer og verktøy for kunnskapsbasert 
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Jamført generelle bestemmelser for spesialistutdanning til leger og krav til 

utdanningsinstitusjonene, skal forskningstjeneste inngå som en del av spesialistutdanningen. 

For de fleste spesialiteter dreier det seg om retten til inntil 1 år med forskning. For 

indremedisin og kirurgi gjenstår dessverre bare et halvt år når resterende obligatorisk 

utdanning er tilbakelagt. 

 

 

Kunnskapsbaserte retningslinjer som er  

lett tilgjengelige i en hektisk klinisk  

hverdag er et viktig verktøy i implementering  

av forskningsresultater. Slike retningslinjer må være relevante for både klinikere og pasienter, 

og praktisk anvendelse av nye retningslinjer for utredning og behandling må beviselig gi 

bedre resultater. Kliniske retningslinjer må ta utgangspunkt i relevant kunnskap både i forhold 

til utredning, behandlingseffekt, bivirkninger, omkostninger og praktiske problemer i forhold 

til gjennomføring av retningslinjene og i størst mulig grad være forskningsbasert. Utvikling av 

faglige retningslinjer bør utarbeides av en tverrfaglig gruppe av fagpersoner innen feltet, samt 

helseøkonomer, helsetjenesteforskere og helsemyndigheter der dette er relevant. Dersom 

retningslinjene skal være av god nok kvalitet over tid må de på en systematisk og uavhengig 

måte bli oppdatert.  

                                                                                                                                                         

praksis og presenterer erfaringer fra arbeid med kunnskapsbasert praksis innen et rammeverk med fire 

hovedområder: Kompetanse, organisering, teknologisk infrastruktur og verktøy for kunnskapsstøtte. 

Boks 7: Vitenskapelig 
kompetanseutvikling 
Det helsevitenskapelig fakultet ved 
Universitetet i Tromsø har vedtatt en 
ny studieplan for medisinstudiet som 
iverksettes for førsteårs studenter fra 
høsten 2012. 
Et langsgående emne gjennom hele 
studiet blir “Vitenskapelig 
kompetanseoppbygging”. Emnet 
omfatter forskningsmetoder, statistikk 
og kunnskapshåndtering. Dessuten skal 
all undervisning ha akademisk 
kompetanseutvikling integrert ved at 
fagets vitenskapelige grunnlag blir 
eksplisitt læringsmål i alle delemner. 
Det skal gis både teoretisk og praktisk 
opplæring.  Studentene skal levere en 
masteroppgave på 5 studieår med et 
omfang beregnet til 20 ECTS-poeng. 

Boks 8: KloK - hvordan klinisk 
kunnskapshåndtering nå blir 
integrert i medisinerstudiet 

KLoK (Kunnskapshåndtering, Ledelse og 
Kvalitetsforbedring) er et nytt, obligatorisk 
fag for alle legestudentene ved det 
Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. 
KLoK undervisningen er integrert gjennom 
hele studiet, men spesielt vektlagt i de tre 
siste årene. Undervisninger foregår i form 
av relevant egenaktivitet i klinisk praksis i 
studietiden, gruppeoppgaver, forelesninger 
og simulering i tverrfaglige miljø. 

Gjennom KLoK-undervisningen tilegner 
studentene seg kunnskap, holdninger og 
ferdigheter innen forskning og 
kunnskapshåndtering, ledelse og 
samhandling, samt pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring i klinisk praksis. Dette 
er med på å gjøre dem bedre i stand til å 
utøve legeyrket på en profesjonell måte når 
de kommer ut i praksis. Dette er kunnskap, 
holdninger og ferdigheter som må 
videreforedles i legers videre- og 
etterutdanning. 
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Legeforeningen mener 

Implementering av forskning er en forutsetning for en helsetjeneste basert på den nyeste viten 

om best mulig behandling. Forskningskompetanse er nødvendig for å kunne kritisk vurdere all 

informasjon og trekke ut den best funderte kunnskap legen har bruk for i sin legegjerning. 

Legeforeningen mener det må være en målsetning at alle leger får tilstrekkelig 

forskningskompetanse til å forstå og tolke forskningsresultater i løpet av grunn-, videre- og 

etterutdanning.  Innsikt i forskningsmetodikk og evne til å vurdere forskningsartikler er 

nødvendig kunnskap som må implementeres gjennom hele grunn- videre og etterutdanning.  

Legeforeningen mener det er nødvendig med en kulturendring slik at kunnskapsbasert 

praksis blir en del av hele helsetjenesten. Det forutsetter en økt bevissthet om betydningen av 

kunnskapsbasert praksis på alle ledelsesnivå og en prioritering av opplæring i 

Kunnskapsbasert praksis i både grunn- og spesialistutdannelsen. Integrasjon mellom 

forskning og klinikk (Kap. 2.7) og et vist nivå av forskningskunnskap vil også være viktig.  

Det må også legges til rette for at fagfolk får mulighet til utvikle gode retningslinjer og 

disse må være lett tilgjengelig for leger og annet helsepersonell. Retningslinjer som er 

utarbeidet basert på forskning i spesialisthelsetjenesten kan ikke uten videre gjøres gjeldende 

for primærhelsetjenesten. 

 

Konklusjon 

Legeforeningen mener det må skapes en kultur for implementering av forskningsresultater 

relevant for konteksten som del av all kunnskapsbasert klinisk praksis. Leger og arbeidsgiver 

må etterspørre og bruke allerede eksisterende, relevante forskningsbaserte og oppdaterte 

retningslinjer eller utvikle nye der det er relevant. 

2.10 Andel forskningsaktive leger må økes 

Legers deltagelse i alle sider av helseforskning er av stor betydning for samfunnet (Kap. 2.3). 

Det forutsetter leger med forskningskompetanse. Nifus oversikten over ressursinnsats i 

medisinsk og helsefaglig forskning i 2009 viser at det totale antallet forskningsaktive personal 

innen medisin og helsefag i perioden 1999 til 2009 har økt, nesten en fordobling på 10 år. 

Andelen av forskerpersonale innenfor medisin og helsefag med medisinsk grunnutdanning 

sank derimot fra 45 i 1999 til 36 i 2007, men en liten økning frem til 2009. Denne økningen 

kan i følge Nifu ha sammenheng med at man da inkluderte forskningspersonale fra 

helseforetak uten universitetssykehus i tallmaterialet.  
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I følge Et åpnere forskningssystem ble det i perioden 1980-1989 avlagt 700 medisinsk 

og helsefaglig doktorgrader, mot 2 527 doktorgrader i 2000-2010. Tall fra Nifu hentet fra 

Nifus hjemmeside og viser at også det totale antallet personer med medisinsk grunnutdanning 

som tok doktorgrad (legebaserte doktorgrader) har økt. Likevel har veksten i doktorgrader 

innen medisin og helsefag vært beskjeden i forhold til det totale antall doktorgrader (Figur 9). 

Andelen doktorgradsstipendiater med grunnutdanning innenfor medisin og helsefag har vært 

synkende (Figur 10). 
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Figur 9 viser tre grafer; antallet legebaserte doktorgrader per år, doktorgrader innen medisin og helse per år, 
og doktorgrader innenfor alle fagområder per år. Grafene er basert på samme tall og går over samme 
tidsperiode.  
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Figur 10 består av to grafer som viser utviklingen i andelen legebaserte doktorgrader sett i forhold til 
doktorgrader innen medisin og helse (øverste graf) og alle fagområder (nederste graf). Benevningen er her 
andeler (dvs. prosent dividert med 100). 
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Nedgangen i andelen legebaserte doktorgrader i forhold til andre doktorgrader innen 

medisin og helse fra år 2000 er et resultat av veksten i sistnevnte gruppe mer enn en reel 

nedgang i antall legebaserte doktorgrader. Når det kommer til andelen legebaserte 

doktorgrader i forhold til doktorgrader innen alle fagområder, viser grafen en betydelig 

økning i antall årlige produserte doktorgrader for alle fagområder, spesielt fra 2006 til 2008. I 

denne perioden har også antallet legebaserte doktorgrader økt betraktelig og ført til en svak 

vekst i andelen legebaserte doktorgrader sett i forhold til doktorgrader innen alle fagområder7.  

Andel av leger i spesialisthelsetjenesten som har en forskningsgrad varierer sterkt 

innen de ulike spesialiteter. Dette er som nevnt i kap. 2.3 vanskelig å få en total oversikt over. 

Variasjonene er også store mellom de ulike sykehusene i spesialisthelsetjenesten. 

Eksempelvis varierer leger med forskerkompetanse eller aktivitet innenfor et helseforetak 

mellom 0 % og ca. 35 % 8. Innen allmennmedisin har det vært relativt sett få med dr. grad og 

langt færre enn i spesialisthelsetjenesten, men antallet har økt noe de siste årene. Tabell 2 

indikerer fordeling av doktorgrader på den yrkesaktive delen av legestanden under 70 år 

fordelt på stillinger. Dette er tall som har sine kvalitative begrensninger, men som kan gi en 

indikasjon på fordeling av doktorgrader i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Tabell 2 
Stillingsgruppe 

Anta
ll 

Alder 
(gj.sn.) 

Kvinner 
% 

Spesialist 
% 

Doktor-
grad % 

Utlendinger 
% 

Overordnet sykehuslege 6.427 51,5 36,1 94,8 13,2 18,8 

Underordnet sykehuslege (LIS) 4.929 35,6 58,2 14,2 2,0 15,0 

Turnuslege sykehus 868 28,7 58,3 0,0 0,4 5,2 

Turnuslege kom. 458 30,0 57,4 0,0 0,0 7,0 

Allmennlege/ fastlege/ 
kommunelege m.v. 

5.004 46,9 40,0 53,4 1,5 15,0 

Privatprakt. spesialist 930 56,4 29,1 99,8 8,3 10,1 

Bedriftslege 202 51,5 43,6 46,0 2,5 8,9 

Vitenskapelig stilling 730 46,9 44,8 45,5 34,3 8,0 

Administrativ stilling 336 54,7 36,3 67,6 12,5 6,6 

Annen stilling i Norge 172 46,8 18,6 49,4 12,2 1,7 

Ukjent stilling9 2.239 41,1 47,6 24,3 3,5 26,6 

Totalt 22.2 44,7 44,2 52,4 6,7 16,0 

Tabell 2: Yrkesaktive leger < 70 år i Norge fordelt på stilling per 12.9.2011 

                                                 
7 Til tross for at figur 2 tar utgangspunkt i absolutte og ikke relative tall, er det vanskelig å få et klart bilde av utviklingen. 
Grunnen til dette er at variasjonen og veksten til grafen for legebaserte doktorgrader fremstår som mindre markante 
sammenlignet med grafen for antall doktorgrader for alle fagområder. 
8 Voss sjukehus har ingen lege med dr.grad. Ved Haukeland universitetssykehus har 22 % av legene dr. grad, mens 13 % får 
forskningstillegg som et uttrykk for at de er på vei til en grad. 
9 Leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen inngår i ´ukjent stilling´, men også mange medlemmer. I denne gruppen 
er 65,3 % av legene medlemmer av Legeforeningen. Tallene inkluderer alle leger som bor eller arbeider i Norge ifølge 
Legeforeningens legeregister. Tallene inkluderer leger i permisjon fra stillingen. 
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Antall leger med grunnutdanning i medisin i post.doc.-stillinger er et annet mål på 

forskningsaktivitet. Leger i post.doc stillinger har kompetanse til å bidra til selvstendig 

forskning samt veilede andre og er viktig for å bygge robuste forskningsmiljøer. Antall 

postdoktorer har økt i tidsrommet 1999 - 2009, men andelen postdoktorer med legebakgrunn 

har imidlertid sunket i samme periode. De utgjorde fra 1999 til 2003 ca. ¼ av alle 

postdoktorer mens den var nede i 10 % i 2009. Nifus oversikt over ressursinnsats innenfor 

medisin og helsefaglig forskning viser at antallet postdoktorer med medisinsk grunnutdanning 

sank med over 30 personer fra 2005 til 2009 (Figur 11).  

 
Figur 11 Postdoktorer innenfor medisin og helsefag i UoH-sektoren 1999-2009 etter utdanningsbakgrunn. 
Merknad: Kategorien Ukjent/annet omfatter primært postdoktorer med utdanning fra utlandet, flere av disse vil 
kunne ha medisinsk grunnutdanning. Kilde Nifu 28/2011, s 36. 

Å øke forskningsaktiviteten blant leger har flere formål. Det er viktig for rekruttering av leger 

til helseforskning (Kap 2.7), samtidig er forskningskompetanse viktig for implementering i 

klinisk praksis (Kap 2.9). Rekruttering av leger med forskningskompetanse til akademiske 

stillinger er også av stor betydning for medisinerutdanningen. Lærerstaben må ha en 

forskningskompetanse for å forstå og gjøre seg nytte av vitenskapelige publikasjoner, 

fremsatte påstander m.m. Ikke minst er dette viktig for veiledningen av studentene.   

I universitetsmiljøene som har tatt hånd om den medisinske grunnutdannelsen, har det 

tradisjonelt sett vært gode akademiske miljøer. I spesialistutdannelsen har man vært avhengig 

av å ha tjeneste ved gruppe I sykehus (hovedsakelig store sentralsykehus og 

universitetssykehus) hvis formalkrav innebar at de hadde personer med dr. 

grad/forskerkompetanse. Det foreligger nå forslag om at gruppeføringen skal falle bort slik at 



 38 

man bare setter krav til teoretisk utdannelse (kurs) og praktisk skolering. Skal den akademiske 

delen av spesialistutdannelsen ikke vannes helt ut, må derfor andel leger med dr. grad økes 

slik at disse også betjener de mer perifere og mindre sykehus som har spesialistutdannelse. 

 

Legeforeningen mener  

Legeforeningen mener det er viktig for rekruttering av forskningsaktive leger at det både 

tilrettelegges for en attraktiv akademisk karriere og at det gjøres mulig å kombinere forskning 

med klinikk (kombinerte stillinger). Dette er ikke minst viktig for å sikre leger med 

forskningskompetanse i undervisningen av studenter som foregår både ved universiteter og 

helseforetak.  

Dersom en lege skal kunne fortsette å forske etter avlagt doktorgrad må det avsettes tid 

(Kap. 2.8), antallet post.doc.-stilinger må økes og en mer konkurranse dyktig lønn må sikres. 

Et annet viktig tiltak er å tilrettelegge for at forskning på post doc nivå kan skje parallelt med 

mulighet for spesialistutdanning (dobbeltløpstillinger). Universitetssykehusene bør prioritere 

legestillinger som kombinerer forskning og klinikk samt prioritere å ansette leger med 

forskerkompetanse i faste stillinger. Dette vil bedre rekruttering av yngre leger til doktorgrad. 

Forskerlinjen er et annet tiltak som har vist seg å være en suksess. Studenter som har tatt 

forskerlinjen bruker minimum et år ekstra til forskning. Dette må meritteres ved ansettelse i 

utdanningsstillinger. 

Legeforeningen mener veiledning er et viktig tiltak for rekruttering. Kursingen innen 

forskningsveiledning og forskningsledelse må derfor videreføres og videreutvikles av flere 

helseforetak enn Helse Sør Øst og Helse Midt. Styrking av tilgjengelig veilederkompetanse 

innenfor allmennmedisinsk forskning er spesielt viktig for en økning i andelen doktorgrader 

innen dette fagområdet. Forskeres rammebetingelser er behandlet mer utførlig i Med vind i 

seilene fra 2006. 

 

Konklusjon 

Legeforeningen mener det er viktig å få flere til å ta en doktorgrad og tilrettelegge for en 

akademisk karrierevei og forskning i klinisk praksis etter avlagt doktorgrad. I 

spesialisthelsetjenesten bør alle avdelinger som har leger i spesialisering minst ha én i den 

faste legestaben med doktorgradskompetanse. I allmennmedisin bør et langsiktig mål være at 

også 10 % av allmennleger skal ha doktorgrad. 
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2.11 Fri forskning er en viktig drivkraft i helseforskning  

Akademisk frihet er nedfelt i Lov om universiteter og høyskoler som både et institusjonelt 

ansvar og som en individuell rettighet (§5). Dette baserer seg blant annet på en oppfatning om 

at en slik frihet til å velge sitt forskningstema er det som tjener samfunnet best. I blant annet 

Fagerbergutvalget innstilling 2011 argumenteres det for å styrke finansieringen av fri 

forskning og utvalget griper på den måten inn i en av dagens viktige forskningspolitiske 

debatter; hvor mye av forskningsfinansieringen skal gå til såkalte frie prosjekter og hvor mye 

skal være tematisk styrt fra forskningsfinansierende institusjoner.  

Med fri forskning menes som regel 

såkalt forskerinitiert forskning. Fri 

forskning er et viktig virkemiddel i 

medisinsk forskning fordi det borger for 

originalitet og kvalitet. Det er også viktig 

for motivasjon, som er viktig i alt arbeid, 

men som blir en ekstra drivkraft i den 

forskerinitierte forskningen. Forskning 

stiller store krav til kreativitet så vel som 

arbeidsinnsats, og motivasjonsfaktoren vil 

være av betydning for ekstra innsats. I en 

viss forstand vil ikke noe forskning være 

helt fri fordi det alltid vil være rammer av 

både forståelsesmessig, instrumentell og 

finansiell karakter som setter 

begrensninger for hva man kan forske på.   

Settes imidlertid rammene for snevre kan den enkelte forsker oppleve at mulighetene 

til å velge forskningstema, stille opp hypoteser og gjennomføre prosjektet ikke lenger er 

hans/hennes egne eller interessante. Den beste forskningen tar utgangspunkt i ideer og 

hypoteser hos den enkelte forsker og i forskningsgruppen som den enkelte forsker er en del 

av. Fri forskning hviler tungt på den kompetansen som forskeren og forskningsgruppen 

allerede har. Hypotesene springer ut av egne observasjoner og litteraturstudier.  

En vanlig argumentasjon er at den frie forskningen ikke nødvendigvis fyller et behov i 

samfunnet og derfor ikke er samfunnsnyttig. Det er imidlertid vanskelig å si hvilke 

vitenskapelige gjennombrudd som på sikt blir nyttige. Historien viser at fri forskning (ofte i 

Boks 9: ”Den ensomme rytter i solnedgang” 
Fri forskning og store robuste forskningsmiljøer  

Fri eller forskerinitiert forskning handler om å være 
”fri” i forhold til de føringer som ofte ligger i 
programforskning. Dette er ikke det samme som at 
forskning utføres av en forsker alene eller at forskning 
er ”en enkeltpersons verk”. Samtidig handler det 
heller ikke om at forskeren og forskningen 
underlegges et program.  
 
I dag preges den gode forskningen av behovet for 
stadig mer tverrfaglige tilnærminger og stor 
metodebredde, og den frie forsker må være en del av 
gruppe for å skape slagkraftig forskning. Slik nettverk 
er med på å skape robuste forskningsmiljø og er 
avgjørende for forskningens kvalitet. Det er viktig at 
satsing på fri forskning støtter en slik utvikling. 
Særskilt viktig er dette i allmennmedisinen. 
 
Tilhørighet til et miljø er stimulerende og viktig for å 
vedlikeholde forskerens interesse, og er med på å sikre 
rekruttering.  Et viktig element i fri forskning er derfor 
at man også velger sine samarbeidspartnere på et fritt 
grunnlag. 
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form av grunnforskning) på sikt kan ha stor nytteverdi selv om det ikke er synlig i øyeblikket 

(”not yet applicable”). Mye medisinsk teknologi er basert på grunnforskning som for 

eksempel MR (magnetisk resonans bildefremstilling), ultralyd osv. Fri eller forskerinitiert 

forskning er også viktig fordi den foregår i full åpenhet og favner bredt i medisinsk forskning. 

Hvordan det skal satses avhenger av arbeidets antatte kvalitet.   

Argumentasjonen for en styrket finansiering av fri forskning settes ofte opp som en 

motsetning til øremerkede midler og såkalt programforskning. Samtidig oppleves ikke 

nødvendigvis øremerking av midler til helseforskning av de fleste som en for snever ramme 

til å fremme forskerinitierte prosjekter og fri forskning. Både Norges forskningsråd (NFR), de 

regionale helseforetakene (Kap. 2.14) og Samarbeidsorganene gir midler innenfor en slik 

ramme. Også Kreftforeningen vil hevde at man støtter fri forskning gjennom støtte til 

forskerinitierte prosjekter selv om deres midler klassifiseres som øremerkede.  

Forskningsrådets (NFR) evaluering av medisinsk, helsefaglig og biofaglig forskning i 

Norge (2011) konkluderte imidlertid med at man bør øke finansieringen av forskerinitierte 

forskning. Gjennom sitt budsjett har NFR bare mulighet til å finansiere er liten del 

(ca. 5-10 %) av innkomne støtteverdige prosjektforslag innenfor kategorien fri forskning i 

kliniske og biomedisinske fag. Den store søkningen om fri prosjektstøtte viser at 

forskningsmiljøene likevel mener dette er en riktig finansieringsform. 

Legeforeningen mener  

Det er ikke samsvar mellom forskningsmiljøenes uttalte behov og ønsker og den 

forskningspolitiske virkelighet med begrensninger på bevilgningspolitikk gjennom flere 

tematiske programmer i NFR og til dels i de regionale helseforetakene, samt spesielle 

satsinger som skal støtte opp om svake fagfelt, forskningsfelt av strategisk eller politisk 

betydning og toppforskning. Organisatorisk tilhørighet og ansettelsesforhold vektlegges i 

betydelig grad (NFRs høyskoleprogram og de regionale helseforetakenes samarbeidsorgan). 

Det er derfor et viktig spørsmål om øremerking og detaljstyring av midler innen 

helseforskning har gått for langt og at vi derfor mister den beste forskningen. 

Dette fører til et misforhold mellom antallet forskere/forskningsgrupper og 

tilgjengelige driftsmidler til fri forskning innen medisin og helse. Legeforeningen mener det 

generelt bør settes av mer midler til fri forskning slik at antall forskere og forskningsgrupper 

som kan oppnå finansiering på denne måten øker. Når man velger å øremerke 

forskningsmidler bør ikke dette være tematisk snevert, men favne bredest mulig slik at 

forskerinitierte prosjekter også kan få en plass. 



 41 

Konklusjon 

Legeforeningen oppfordrer til større bevilgninger til forskerinitiert helseforskning. Bruk av 

tematisk styring av offentlige helseforskningsmidler er til en viss grad nødvendig, men bør 

begrenses og temaene bør gjøres omfattende. Det må stimuleres til rekruttering, teamarbeid 

og organisering i forskningsgrupper som del av innsatsen innenfor fri forskning. 

 

2.12 Industrifinansiert klinisk forskning kan i større grad bidra til 

kunnskapsgrunnlaget 

Mens forskningsproduksjonen i helseforetakene øker har antallet kliniske intervensjonsstudier 

med legemidler avtatt. Det er mange årsaker til dette. LMI sin rapport om forskning og 

utvikling i legemiddelindustrien viser at økonomiske nedgangstider har ført til en nedgang i 

FoU-investeringer i farmasøytisk industri, og at industrien i økende grad har vendt seg mot 

lavkostland som Kina, India og Brasil for å få utført store pasientstudier av legemidler (fase 

III-studier). I disse landene er det god tilgang på pasienter og studiene er lettere å 

gjennomføre.  

Legemiddelindustrien er en viktig aktør også innen norsk medisinsk forskning, både i 

forhold til hva det forskes på og i forhold til hvor mye det forskes i Norge. Tall fra Mot en ny 

vår (2007) viser at samarbeidet mellom industrien og forskningsmiljøene, samt industriens 

investeringer i medisinsk forskning har vært lavere i Norge enn i de fleste andre vestlige land. 

Bortsett fra noen industrifinansierte større kliniske prosjekter, er privat og industriell 

finansiering av forskning i Norge svært begrenset.  

I Norge har samarbeidet mellom legemiddelindustrien og legene i en periode utviklet 

seg i en negativ retning. Blant annet ved at enkelte leger har ”latt seg kjøpe” av 

legemiddelindustrien til å drive forskningsprosjekter de i liten grad har hatt mulighet til å 

påvirke faglig og der legene ikke har fått noen forskningsmessige anerkjennelse for innsatsen. 

Norsk forening for allmennmedisin viser til at det sendes ut ”invitasjoner” til allmennleger via 

intranett der spesialutdannede personer får komme å ”hente ut data” fra legenes materiale uten 

at ”legen behøver å bruke sin tid”. Dette reduserer legenes mulighet til å påvirke studienes 

forutsetninger eller resultater, og gir ingen reell læringsgevinst. Denne utviklingen har ført til 

at det i de siste årene har vært liten vilje blant klinikere til å gå inn i prosjekter i regi av 

industrien.  

Samtidig er behandling med medikamenter helt sentralt i norsk klinisk hverdag og 

samarbeid med industrien om medikamentforskning er nødvendig. Det er behov for utvikling 
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av nye legemidler og flere studier der eksisterende legemidler eller behandlingsalternativer 

sammenlignes. Det er også viktig at legemidler blir utprøvd for norske forhold, noe som vil gi 

et bedre grunnlag for å vurdere effekter og bivirkninger i den pasientpopulasjonen norske 

leger behandler. Norsk helseforskning bør delta i prekliniske studier og tidlige kliniske 

studier. Slik forskning kan ha god nytte av den høye forskningskompetanse og gode 

infrastruktur vi besitter i Norge og har i tillegg et stort innovasjonspotensiale. 

 Det har vært bevilget noen forskningsmidler via Norges forskningsråd til uavhengig 

forskning på legemidler, men disse bevilgningene dekker ikke behovet for utvikling og klinisk 

utprøving av nye legemidler eller studier der behandlingsalternativer sammenlignes. Et 

fortsatt samarbeid mellom norske klinikere og industrien vil derfor være nyttig og nødvendig, 

men et slikt samarbeid må basere seg på et likeverdig forhold der forskere/klinikere deltar 

aktivt i hele prosjektprosessen. Både i forhold til metodeutvikling, design av studiene, 

gjennomføring av prosjekter og i publiseringsfasen. Forskere må kunne gjøre uavhengige 

vurderinger også i forhold til krav om publisering ved negative resultat. Videre må man finne 

organisatoriske løsninger i forhold til økonomisk bidrag fra industrien. Midler må kunne 

overføres til forskningsinstitusjoner/avdelinger og ikke direkte til den enkelte forsker. Det må 

i tillegg være full åpenhet om finansieringskildene for slik forskning.  

Deltakelse i kliniske studier må videre gi bedre uttelling for utprøvere og helseforetak 

(merittering). Det er viktig å ha en felles forståelse av målsetning og gjennomføring av slike 

kliniske studier. “Ghost writing”10 og publikasjons-bias som ikke er uvanlig i slike prosjekter 

er uttrykk for en uheldig sammenblanding av økonomiske hensyn og forskning.  

 

Legeforeningen mener 

Legeforeningen mener det er viktig for kvaliteten av forskningen at prosjekter fokuserer på 

problemstillinger klinikere er opptatt av og det må ligge faglige utfordringer også i 

legemiddelfinansiert forskning. Dersom midler til store kliniske studier også kan brukes til 

frikjøp av klinikere til forskning, vil dette være et viktig insitament for å få klinikere engasjert 

i slike studier. Selv om industrifinansiert forskning er nødvendig mener Legeforeningen 

medikamentforskning er et forskningsområde der man bør jobbe parallelt med å finne 

uavhengig finansiering.  

Det meste av legemiddelfinansiert forskning har vært knyttet til klinisk utprøving av 

medikamenter. Legeforeningen mener man også bør diskutere om klinikere i større grad bør 
                                                 
10 A ghostwriter is a professional writer who is paid to write books, articles, stories, reports, or other texts that 
are officially credited to another person. 
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engasjeres i tidlige faser (fase I og fase II studier) av nye medikamenter. Å delta i tidlige faser 

bidrar til innovasjon fordi man er med på å utvikle legemidler. 

 

Konklusjon 

Legeforeningen er positiv til legers samarbeid med legemiddelindustrien om utvikling og 

utprøving av legemidler, men dette må skje i et likeverdig samarbeid der legene er aktivt med 

og kan påvirke prosessen både i forhold til forskningstema, design, metodeutvikling og 

publisering. Til dette kreves skolering av leger og klare retningslinjer for samarbeid. 

 

2.13 Fri forskning, programforskning og industrifinansiert forskning må 

supplere hverandre  

Programforskningen eller tematisk orientert forskning tar ofte utgangspunkt i et helseproblem 

eller en spørsmålsstilling definert av andre enn forskningsmiljøene. Jo snevrere temaet er 

definert, jo tydeligere vil premissene for forskningen være satt av andre enn 

forskningsmiljøene selv og derfor vil forskning finansiert under slike rammer per definisjon 

ikke være fri eller forskerinitiert (Kap. 2.11). Oppdragsgiver kan også bestille forskning på en 

bestemt problemstilling for eksempel hos et forskningsinstitutt. De øremerkede midlene til 

forskning knyttet til spesialisthelsetjenesten som kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet 

er i en forstand en form for programforskning, men rammene er stort sett vide slik at store 

deler av disse midlene vil forskningsmiljøene oppfatte som midler til forskerinitierte 

prosjekter (Kap. 2.14). Til programforskning kan vi også inkludere industrifinansiert 

oppdragsforskning og annen oppdragsforskning, for eksempel forskning på direkte oppdrag 

fra et departement, samt forskning som industrien selv gjennomfører. Forskningsrådet har og 

har hatt tematisk orienterte forskningsprogrammer knyttet til flere områder som for eksempel 

psykisk helse og rus, arbeidshelse, klinisk medisin, funksjonell genomikk osv. 

Forskningsrådet har derimot en liten andel avsatte midler til fri klinisk forskning. Andre 

eksempler på tematisk orientert forskning er Kreftforeningen og Hjerte- karrådets støtte til 

kreft og kardiovaskulær forskning.  

Som nevnt i kapittel 2.11 pågår det en debatt om hvordan balansen skal være mellom 

disse tre kategoriene. I siste halvdel av 1990-årene uttrykte norske universitetsforskere i 

økende grad misnøye med finansieringssystemet som kom med navn endringene av NAVF 

(Norges allmenvitenskapelige forskningsråd) til NFR (Norges forskningsråd). Forskerne 
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klagde over at grunnforskningen tapte i konkurransen med anvendt forskning og 

utviklingsarbeid. 

Figur 12 viser at midler til anvendt 

forskning har stått særlig sterkt i 

helseforetakene. I nyere evalueringer 

gjennomført av Fagerbergutvalget, 

Forskningsrådets og Norsk 

vitenskapsakademi hevdes det at 

finansieringen av forskning i dag er for 

sektorstyrt og tematisk orientert, og at 

forskningsinstituttenes frihet til å ta i bruk 

basisfinansieringen etter egne 

prioriteringer ikke blir utnyttet til det fulle. 

Fagerbergutvalget foreslår at man i større 

grad åpner for fri forskning gjennom en 

nasjonal konkurransearena uavhengig av 

sektor eller tema.  

 

 
Figur 12 Driftsutgifter til medisinsk og helsefaglig 
FoU i UoH- og instituttsektoren 2007-2009 etter 
institusjonstype og forskningsart. Tall gitt i prosent. 
Kilde NIFU. Rapport 28/2011, side 59

Programforskning med svært spesifisert bestilling og stramme rammer trekkes av 

mange fram som et problem i norsk helseforskning. Smale forskningsprogrammer kan 

begrense kvalitet i forskningen og kan ekskludere viktige forskningsmiljø fra å få støtte og 

holde liv i mindre gode miljøer. De kan også føre til bias i resultat og konklusjon fordi 

alternative hypoteser ikke kan testes innenfor bestillingsrammen. Enkelte rapporter som er 

produsert etter spesifikke bestillinger vil risikere å oppnå lav faglig tyngde i et åpent 

forskersamfunn hvor hypotesetesting og fagfelle vurdering er viktige kvalitetskriterier. 

Innenfor den frie forskningen vil man på den andre siden kunne se forskning som reflekterer 

sterke personinteresser hos enkeltforskere der resultatene kan oppfattes som lite anvendbare 

for finansierende myndigheter.     

 

Legeforeningen mener 

Sammen med fri forskning og industrifinansiert forskning utgjør tematisk orientert forskning 

eller programforskning en viktig helhet og grensene kan være flytende. Legeforeningen mener 

man må ha en pragmatisk holdning til balansen mellom ulike typer virkemidler for å fremme 

helseforskning. Fri forskning bør styrkes og rammer for programforskning gjøres vide slik at 

grensen mellom de to finansieringsmåtene ikke fungerer ekskluderende for mange 
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forskningsmiljøer. Tvert i mot bør gode forskningsmiljøer kunne søke prosjektfinansiering 

gjennom flere kanaler.  Programforskning kan være viktig for eksempel innfor faglige 

forankrede felt med en svakere forskningstradisjon, og innenfor felt av stor betydning for 

folkehelsen. Industrifinansiert forskning i regi av internasjonale legemiddelprodusenter har 

også ført til viktig ny kunnskap. Samtidig er det fortsatt behov for prioritering av midler til 

klinisk forskning som ikke er industrifinansiert.   

 

Konklusjon 

Legeforeningen vil arbeide for at finansiering av henholdsvis fri forskning og forskning i 

programmer innenfor medisin og helse bør være bedre balansert enn i dag. Programforskning 

bør innrettes så åpent som mulig for størst mulig konstruktiv konkurranse om midlene. 

Industrifinansiert forskning er et viktig element i finansieringen av helseforskningen. 

 

2.14 Helse- og omsorgsdepartementet må ha en egen kanal for finansiering av 

helseforskning 

Offentlige midler til helseforskning kanaliseres hovedsakelig gjennom 

Kunnskapsdepartementet (KD) og Helse og omsorgsdepartementet (HOD). KD bevilger 

midler til helseforskning både gjennom universitetenes budsjetter og gjennom Norges 

forskningsråd. Disse midlene finansierer hovedsakelig en rekke miljøer ved de medisinske 

fakultetene, men også noe ved universitetssykehusene. Rapporten Ressursinnsats i medisinsk 

og helsefaglig forskning (2011) viser at bevilgninger fra KD til universitet og høyskoler i 

2009 utgjorde ca. 1,7 mrd NOK. Ca. 431 millioner NOK ble bevilget via Forskningsrådet 

(NFR) hvor av noen midler stammer fra KD. Totalt ble det bevilget ca. 2,7 mrd til Universitet 

og høyskoler i 2009. 

HOD finansierer mye helseforskning, da særlig knyttet til spesialisthelsetjenesten. 

Overnevnte rapport viser at HOD i 2009 bevilget i overkant av 1,7 mrd NOK til helseforetak 

med universitetssykehusfunksjoner. Disse midlene er kanalisert via de regionale 

helseforetakene siden sykehusreformen i 2002. Foretakene ble i en endring av 

spesialisthelsetjenesteloven i 2001 samtidig gjort til selvstendige rettssubjekter med et 

lovpålagt ansvar for forskning. Helseforskningen i foretakene finansieres i all hovedsak 

gjennom basisbevilgninger og øremerkede forskningsbevilgninger. Utover de øremerkede 

midlene som fordeles av samarbeidsorganene, fordeler de regionale helseforetakene 

forskningsmidler fra eget grunnbudsjett til helseforetaksnivå. En liten andel er også finansiert 
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via eksterne midler. Samlet FoU budsjett ved helseforetakene var 2,1 mrd i 2009. Figur 13 og 

Tabell 3 viser fordeling av ressurser til helseforskning etter finansieringskilde og 

forskningsinstitusjon i 2005.  

 

 
Figur 13 Totale ressurser til forskning i fagområdet medisin i 2005 (mill kroner). Kilde: Medisinsk og 
helsefaglig forskning, Forskningsrådets policy 2007-2012. 

Tabell 3 

Finansieringskilde  Universiteter og 

høgskoler1 

HF med 

universitetssykehusfunksjoner 

Totalt 

 

Grunnbudsjett 

Totalt 

 1 737 1 719 3 455 

Herav: KD 1 656 -  1 656 

 HOD 2 1 719 1 721 

 AAD
2
 73   -  73  

 Annet
3
 6 -  6 

Annen 

finansiering totalt 

 995 377 1 372 

 

Herav:  KD  11  13  24 

 HOD  236  59  294 

 Andre dep. m.v.  36  5  41 

 Norges 

forskningsråd  

431  127  558 

 Fond/gaver  156  106  262 

 Næringslivet  53  41  94 

 Utland  72  27 99 

Totalt   2 731  2 096  4 827 

Totale FoU-utgifter til medisin og helsefag i UoH-sektoren i 2009 etter finansieringskilde og institusjonstype. 
Mill. kr.  
1 Omfatter institutter ved universitetene, statlige høgskoler (helsefag), Norges idrettshøgskole og 
Diakonhjemmets høgskolesenter. 
2 Omfatter utgifter til nybygg som Statsbygg har ansvar for. 
3 Privat del av grunnbudsjett ved private høgskoler. 
Kilde: NIFU Hentet fra s.57 Rapport 28/2011. 
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I likhet med hele finansieringssystemet for forskning kritiseres finansieringen av 

helseforskning for å ikke tilrettelegge for tilstrekkelig fri og åpen konkurranse. I 

Forskningsrådets evaluering (2011) hevdes det at det skapes et skille mellom finansieringen 

av klinisk forskning via regionale helseforetak på den ene siden og annen offentlig 

finansieringen av helseforskning via andre kanaler på den andre. Dette hindrer effektivt 

samarbeid og optimal bruk av teknologi, forskningsinfrastruktur, kunnskap og andre ressurser 

nødvendig for translasjonsforskning. Fagerbergutvalget trekker særskilt frem de regionale 

helseforetakenes søknadsprosesser, og mener kravet om at prosjektleder må være ansatt i det 

regionale helseforetaket er til hinder for fri konkurranse. Begge instanser ønsker en mer 

nasjonal og sentralisert løsning der en større del av helseforskningsmidlene fordeles gjennom 

åpne konkurranser. I praksis innebærer dette å flytte midler som tildeles direkte til 

helseforetakene til en sentral nasjonal konkurransearena.  

Tall fra SINTEF viser at man siden innføringen av sykehusreformen i 2002 har sett en 

betydelig vekst i forskningsaktiviteten i helseforetakene. Forskningsrådets evaluering (2011) 

viser at klinisk forskning i Norge på tross av lokale variasjoner og et fortsatt 

forbedringspotensial, har hatt en positiv utvikling, både med henhold til kvalitet og kvantitet. 

Utviklingen tilskrives blant annet en ny trend med å danne større forskningsgrupper som 

gjennomfører svært god til fremragende forskning på ulike områder. I et videre perspektiv kan 

veksten i forskningsaktiviteten også sees i sammenheng med foretaksreformen fra 2002, det 

lovpålagte ansvaret for forskning og den eksisterende finansieringsstrukturen. Endringen i 

spesialisthelsetjenesteloven med effekt 2001 gjorde forskning til en lovpålagt oppgave for 

helseforetakene, og de øremerkede forskningsmidler over statsbudsjettet understreket dette. 

Ved de to forrige evalueringene av norsk medisinsk og biologisk forskning kom den kliniske 

forskningen dårlig ut, mens grunnforskningsmiljøene ved universitetene fikk en langt bedre 

vurdering. Dette har også vært en viktig årsak til en tydeligere satsing på klinisk forskning. 

En mulig effekt av foretakenes prioriteringer, er veksten i doktorgrader tatt av personer 

med medisinsk grunnutdanning (Kap. 2.10). Som NOU 2008 Fordeling av inntekter mellom 

regionale helseforetak viser var et av formålene med den eksisterende finansieringsordningen 

å fungere som et insentiv til økt produktivitet og aktivitet i forskning samt stimulere til flere 

doktorgrader. En økning i antall doktorgrader er både et mål i seg selv og en indikator på 

forskningsaktivitet. Nifu viser i sin evaluering at veksten i antall doktorgradsstipendiater var 

beskjeden perioden fra 1999 til 2003 og finansieringsmønsteret relativt stabilt. Fra 2001 til 

2009 fikk man en nesten tredobling. En bidraende faktor er innføring av de nye 3-årige ph.d.-
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gradene med redusert krav til volum og økt gjennomstrømning. Selv om det fortsatt er en for 

lav andel leger blant de som tar medisinsk doktorgrad (Kap 2.11), har det vært en økning i 

antallet legebaserte doktorgrader for den samme perioden (Figur 14). 
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Figur 14 viser antall legebaserte doktorgrader alene. Det vil si doktorgrader tatt av personer med medisinsk 
grunnutdanning.  Basert på tall hentet fra NIFU. 

Summen fra Norges forskningsråd 

og ”andre kilder” har vært relativt stabil i 

denne perioden (hvilket betyr en relativ 

reduksjon pga. økte kostnader). 

Helseforetakenes bidrag ble tydeliggjort 

for første gang i 2004. Antallet 

doktorgradsstipendiater finansiert av 

helseforetak har deretter økt kraftig frem til 

2009 (Figur 15). Dette gir indikasjon på at 

helseforetakenes inntog som finansielle 

bidragsytere kan ha hatt betydning for 

veksten i legebaserte doktorgrader. 

Finansieringsstrukturen har derfor vært en 

av flere viktige faktorer for økt 

forskningsaktivitet og rekruttering av  

 
Figur 15 Stipendiatstillinger innenfor medisin og 
helsefag i UoH sektoren og instituttsektoren 1999-
2009 etter finansieringskilde. Antall personer. 
Kilde: NIFU Rapport 28/2011. 

forskerleger. Helseforetakene har blant annet kunne gi leger en konkurransedyktig lønn i 

stipendiatperioden og kunnet tilrettelegge for en nærhet mellom forskning og klinikk. 
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Det har ikke vært en tilsvarende økning i allmennmedisinske doktorgrader, og det har 

ikke vært mulig å gi konkurransedyktig lønn til stipendiatene her. Som det er redegjort for 

under kapitlet om allmennmedisinsk forskning (Kap. 2.4) er denne forskningen betydelig 

underfinansiert. Andelen allmennleger med doktorgrad ligger langt under andelen leger med 

doktorgrad i spesialisthelsetjenesten (Kap. 2.10) og ved søknad til fastlegestillinger eller 

stillingshjemler gir dokumentert forskning liten merittering og bare symbolsk økonomisk 

uttelling. For å få en gjennomgående god forskningsstruktur og forskningsbasert helsetjeneste 

er det nødvendig på sikt å øke HOD sitt tilskudd til allmennmedisinsk forskning nærmere den 

totalen som gis til spesialisthelsetjenesten. Jf. argumentasjon i kap. 2.1 og 2.4 må det i den 

sammenheng også være fokus på krav til forskningskvalitet.  

 

Legeforeningen mener 

Legeforeningen mener det er viktig for den pasientrettede kliniske forskningen å beholde den 

eksisterende finansieringsordningen, men med en utvidet adgang til å søke om finansiering fra 

samarbeidende institusjoner (se under). Ordningen gir de regionale helseforetakene nødvendig 

handlingsrom til å prioritere forskning innenfor eget budsjett i henhold til strategier tilpasset 

lokal virksomhet. Dette skaper forutsigbarhet for den desentraliserte, pasientnære kliniske 

forskning. Det er imidlertid viktig at de regionale samarbeidsorganers og regionale 

helseforetaks fokus på forskningens kvalitet og relevans for helse får større tyngde og at 

institusjonell tilhørighet vektlegges i mindre grad. Det er viktig at forskningsmiljøene kan 

søke finansiering gjennom flere kanaler. Et sterkt sentralisert finansieringssystem kan forte 

hindre det mangfold og svekke de utviklingsmuligheter som preger et sunt og kreativt 

forskersamfunn. 

For å styrke samarbeidet mellom universitet og universitetssykehus kan det samtidig 

være fornuftig å gjøre forskningsmidlene i helseforetakene mer tilgjengelig enn de i praksis er 

i dag. For eksempel kan ansatte ved universitet og høyskoler i Helse Midt-Norge søke RHF 

om midler uten å ha formell tilknytning til et foretak i regionen. Hva slags 

finansieringssystem som best tjener en satsing på forskning i primærhelsetjenesten er 

gjenstand for viktig diskusjon. I lys av samhandlingsreformen der samarbeidsavtaler skal 

inngås mellom kommuner og helseforetak om bl.a. forskning, bør man åpne for at leger i 

primærhelsetjenesten med forskningskompetanse kan søke om regionale forskningsmidler 

(Kap. 2.1). I denne løsningen ligger det en forståelse av at universiteter og høgskoler som 

driver undervisning og forskning i helsevitenskaplige fag må kunne anses som 

“samarbeidende institusjoner” med de regionale helseforetak. Det samme må gjelde for 
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forskningskompetent miljøer i primærhelsetjenesten og blant leger i spesialisthelsetjenesten 

utenfor helseforetak.  

 Legeforeningen mener HOD må øke sin bevilgning til helsetjenesteforskning i 

forbindelse med samhandlingsreformen.  

 

Konklusjon 

Legeforeningen mener at finansiering av klinisk forskning fra Helse og omsorgsdepartementet 

via regionale helseforetak må opprettholdes fordi dette gir helseforetakene mulighet til å 

prioritere forskning og fordi det er nødvendig med ulike ”søknadsarenaer”.  HOD må også 

øke finansieringen av medisinsk forskning i kommunehelsetjenesten betydelig i forbindelse 

med samhandlingsreformen. 

 

2.15 Universitet, høyskoler, helseforetak og kommuner må samarbeide om 

helseforskning 

Ansvaret for medisinsk forskning har tradisjonelt ligget ved universitetene og hos de 

universitetsansatte ved tilhørende universitetsklinikker i Norge. Samtidig er det en økende 

forståelse for at helseforskning også må skje på andre arenaer. Fagfolk med bakgrunn fra 

andre sektorer må involveres. Forskning er etablert som en av helseforetakenes lovpålagte 

oppgaver, og akkreditering av høyskoler med helsefagutdanning er nå knyttet til krav om 

forskningsaktivitet. Allmennmedisinske forskningssentra er etablert som egne enheter uten 

undervisningsplikt tilknyttet universitetene. I tillegg er helseforskning i varierende grad en del 

av aktiviteten ved en rekke statlig finansierte sektorer, institutt og sentra (Folkehelseinstituttet, 

STAMI, NAFKAM med mer). Finansieringsordninger er kommet i stand samtidig, men med 

et misforhold i forhold til finansiering av forskning i helseforetak og i primærhelsetjenesten.   

Parallelt med dette har de regionale helseforetakene og høyskolene bygd opp et 

administrativt og organisatorisk apparat som delvis dublerer, delvis supplerer det eksisterende 

ved universitetene. Samme forskergruppe kan være involvert i prosjekter på forskjellige 

arenaer og forankret i forskjellige institusjoner. Når rapportering til de respektive institusjoner 

ikke er samkjørt, skaper det ekstra arbeid og blir uoversiktlig. For leger i kombinerte stillinger 

der rapportering og korrespondanse foregår i to forskjellige armer er denne problemstillingen 

spesielt tydelig.  Det er viktig at barrierer mellom sektorer bygges ned og at innsatsen 

fokuseres på innhold og kvalitet i forskning og undervisning. Uproduktiv konkurranse om 

forskere, infrastruktur og helseforskningsmidler bør unngås.  
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Innenfor primærhelsetjenesten er det for liten samhandling mellom de forskjellige 

aktørene. Kommunehelsetjenesten mangler forskningstradisjon og den aktiviteten som finnes 

er knyttet til noen få leger i allmennhelsetjenesten selv om det også pågår forskning på pleie-, 

omsorgs- og fysioterapitjenester. Gjennom endringer i helsetjenestens organisering ved 

samhandlingsreformen har man på den ene siden fått en unik anledning til vitenskapelige 

studier av effekten av en slik reform og på den andre siden er det synliggjort behov for mer 

kunnskap om de resultatene kommunehelsetjenesten kan oppnå. 

 

Legeforeningen mener 

Legeforeningen mener det er viktig å kreve tilrettelegging for forskning både ved universitet, 

vitenskapelige høyskoler, helseforetak og kommuner da disse arenaene utfyller hverandre. 

Ensidig fokus på en arena vil svekke bredden i medisinsk og helsefaglig 

forskningskompetanse og svekke høyere utdanning innen medisin og helse i Norge. 

Etablering av kostbare separate administrative organisatoriske apparat bør unngås da det 

tapper forskningen for ressurser. De arbeidsbetingelsene som ligger til grunn for forskningen 

bør ikke variere i for stor grad mellom forskningsarenaer og institusjoner, men i større grad 

vektlegge kompetanse, innsats og oppnådde resultater. 

 

Konklusjon 

Legeforeningen mener det må tilrettelegges for samarbeid om forskning ved universitet, 

vitenskapelige høyskoler, helseforetak og kommuner da disse arenaene utfyller hverandre. 

Ensidig fokus på en arena vil svekke bredden i medisinsk og helsefaglig 

forskningskompetanse og svekke høyere utdanning innen medisin og helse i Norge.  

2.16 Bedre utnyttelse av infrastruktur styrker helseforskning 

Den norske forskningsinfrastrukturen er fortsatt ikke god nok selv om dette over tid er påpekt 

i flere rapporter som Forskningsrådets evalueringsrapport fra 2011 og Veikart for 

forskningsinfrastruktur. Store utstyrsfasiliteter, vitenskapelig utstyr, elektronisk infrastruktur, 

vitenskapelige databaser og samlinger er avgjørende for at forskningssektoren skal kunne 

levere den kunnskap samfunnet etterspør. En velfungerende forskningsinfrastruktur forutsetter 

mer enn gode tekniske løsninger. Det er også nødvendig med tilpassede lokaler, bygg og gode 

systemer for drift.  

Norges forskningsråd publiserte i 2008 Verktøy for forskning, en strategi for 

forskningsinfrastruktur. Dette ble fulgt opp med Et norsk veikart for forskningsinfrastruktur i 
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2010 og en bevilgning på 400 mill kr i 2011 til utvalgte prosjekter som Norwegian Brain 

Initiative (NORBRAIN, a Large-scale Infrastructure for 21st Century Neuroscience) med mål 

om bedre utstyr for hjerneforskning, og Remote Access Infrastructure for Register Data 

(RAIRD) som jobber for enklere og bedre tilgang til registerdata. Gjennom Forskningsrådets 

nasjonale satsning på forskningsinfrastruktur kan det tildeles prosjektmidler innenfor en 

kostnadsramme på 2 til 200 millioner. Satsingen retter seg mot å heve nivået innen avansert 

vitenskapelig utstyr og elektronisk infrastruktur for blant annet lagring og behandling av data 

(se mer på NFR programside). Det er likevel fortsatt uklart hvordan forskningsrådet vil følge 

opp denne satsningen.   

Det er også en stor satsning på infrastruktur i EU. European Strategy Forum on 

Research Infrastructures (ESFRI) publiserte i 2006 Europas første "Roadmap for new 

Research Infrastructures of pan-European Interest" med en oppdatering i 2008. The ESFRI 

Roadmap identifiserer nye forskningsinfrastruktur prosjekter av Europeisk interesse som er i 

tråd med de behov europeiske forskningsmiljøer har. Det er nå 44 prosjekter på listen, og 

Norge er med på 21 av disse prosjektene. Som for eksempel EATRIS (The European 

Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine - translasjonsforskning) og 

ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network – klinisk forskning). Et eksempel 

på tidligere innsats innenfor dette området er FUGE-programmet (FUGE = funksjonell 

genomikk).  

Dette viser at satsning på infrastruktur betraktes som en viktig investering for å styrke 

forskning. Samtidig er nå finansieringen av FUGE plattformene i ferd med å løpe ut, og siden 

driften av denne infrastrukturen i stor grad var finansiert av NFR med lav brukerbetaling, må 

finansiering av videre drift løses på andre måter. Ved NTNU er dette løst ved å organisere 

denne infrastrukturen i kjernefasiliteter, som vil ha økende brukerbetaling i årene framover for 

å dekke driftskostnader og oppgradering av instrumentene. Det er derfor viktig at det i 

fremtidige forskningsprosjekter også gis tilstrekkelig finansiering til bruk og oppgradering av 

eksisterende og ny infrastruktur. 
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Legeforeningen mener 

Det er viktig at Forskningsrådet følger opp sin satsning på infrastruktur og sørger for at norske 

miljøer deltar i de europeiske infrastrukturnettverkene. Med relativt små norske medisinske 

forskningsmiljøer, er samarbeid om best mulig utnyttelse av infrastruktur nødvendig. Det bør 

stimuleres til og tilrettelegges for enda bedre samarbeid med offentlig støttet multisenter 

forskning, både nasjonalt og internasjonalt. Dette er ikke minst viktig i klinisk forskning der 

store pasientmaterialer er nødvendig. Man må også se på samarbeid på helseforetaks og 

universitetsnivå, om biobanker, dyre instrumenter osv. Det betyr et tettere samarbeid mellom 

departementer.  

Deltagelse i internasjonalt infrastruktursamarbeid er nødvendig. Innen enkelte fag er 

det eksperimentelle utstyret så kostbart at bare noen få internasjonale laboratorier kan tilby 

den mest avanserte infrastrukturen. Økende deltagelse i etablerte nettverk, gir bedre tilgang til 

forskningsutstyr og ressurser, og kan i tillegg bidra til økt internasjonalt samarbeid og 

forskermobilitet samt kompetanseoverføring internasjonalt. Gode eksempler her er nevnte 

EATRIS der den norske EMBL-noden Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) er 

aktivt med og Euro-Bioimaging, et etablert nettverk av sentra med utstyr for biomedisinsk 

avbildning og hvor tilgang til utstyr, trening og service tilbys deltagende partnere. Det bør 

oppfordres til og i aktuelle tilfeller gis pålegg om deltakelse i og bidrag til relevante nasjonale 

registre. 

 

Konklusjon 

Legeforeningen mener norske forskningsmiljøer må samarbeide om bruk av infrastruktur, og 

at internasjonalt forskningssamarbeid må være gjenstand for særskilt støtte. I enkelte tilfeller 

bør kliniske miljøer pålegges av det offentlige eller av sine eiere til å bidra med data til 

forskningsbaserte registre. 

  

2.17 Norske forskningsmiljøer må delta aktivt i internasjonal helseforskning 

Utvikling av ny kunnskap skjer på en internasjonal forskningsarena. Norge er derfor avhengig 

av å delta på disse arenaene for å kunne være i front med å tilegne oss ny kunnskap, samt for 

at norsk helseforskning skal kunne hevde seg og bidra til det globale kunnskapsfellesskapet. 

Det har derfor vært et nasjonalt mål at internasjonalt forskningsarbeid skal styrkes og at vi 

skal ha en høy grad av internasjonalisering av forskningen. Likevel får norske 

forskningsmiljøer innen helseforskning fortsatt kritikk for å ha for lite internasjonalt 
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samarbeid, for lav mobilitet av forskere til og fra utlandet, samt at de søker for lite 

internasjonale forskningsmidler. Som for eksempel i Fagerbergutvalgets innstilling og 

Forskningsrådets evaluering (2011). 

Internasjonal deltagelse handler om flere forhold som er gunstige og nødvendige for å 

opprettholde og øke kvaliteten på norsk helseforskning. Tilknytning til internasjonale 

samarbeidspartnere er med på å sikre tilgang til store nok pasientmaterialer for å kunne utføre 

randomiserte, kontrollerte kliniske studier med tilstrekkelig styrke. Gode internasjonale 

kontakter er også i økende grad en forutsetning for å kunne produsere forskning av høy 

kvalitet. Økt tverrfaglighet i forskningen, økt fokus på translasjonsforskning samt mer 

høyspesialiserte metoder, krever i økende grad forskere med ulik spisskompetanse. For å ha 

tilstrekkelig tilgang på slik kompetanse og for å kunne gjennomføre forskning av høy kvalitet, 

trengs samarbeid mellom forskningsmiljøer og mobilitet av forskere internasjonalt. 

Forskermobilitet er et effektivt redskap for kunnskapsspredning og 

internasjonalisering og er viktig for høy kvalitet på forskning og vitenskapelige framskritt. 

Som det står i Forskningsrådets policy 2007 – 2012, viser evalueringer derimot at den 

internasjonale forskermobiliteten er relativt lav ved de norske forskningsinstitusjonene. 

Forskermobilitet kan stimuleres gjennom bedre finansieringsordninger for utenlandsopphold 

for forskere, og det bør oppfordres og legges til rette for at flere tar postdoktoropphold i 

utlandet. 

Globalisering av arbeidsmarkedet gjelder i høyeste grad også innen forskningen. Det 

gir bedre muligheter for norske forskningsmiljøer å rekruttere den kompetansen som trengs, 

men betyr også økt konkurranse om de beste forskerne. Norske forskningsmiljøer er avhengig 

av å være synlige internasjonalt, være attraktive og ha høy kvalitet for å tiltrekke oss disse 

personene. Attraktivitet i denne sammenhengen innebærer også at lønns- og arbeidsvilkår er 

konkurransedyktige internasjonalt, at det er forutsigbar finansiering, samt et høyt 

internasjonalt nivå på forskningsutstyr. Eksempler på at dette lykkes er sentrene for 

fremragende forskning som har en høy andel ansatte med internasjonal bakgrunn (se mer i 

NFR Årsrapport 2009) 

Deltagelse i faglige nettverk og internasjonale sammenslutninger er viktige og 

nødvendig arenaer for å knytte kontakter, skape samarbeid, dele ressurser og skaffe 

finansiering. Eksempler på europeiske forskningsnettverk der norske forskere deltar er NOS-

M (Nordisk samarbeidsnemnd for medisin), COST (European Cooperation in the Field of 

Scientific and Technical Research) og ESF (European Science Foundation). 
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Utviklingen av et felles europeisk forskningsområde (European Research Area) med 

EUs rammeprogrammer representerer kanskje den største muligheten noen gang for norske 

forskningsmiljøer til internasjonalt samarbeid og tilgang på forskningsmidler. KD sin 

tilstandsrapport fra 2010 viser at Norge i dag bidrar med en betydelig sum (1,1 milliarder kr i 

2011) til EUs 7. rammeprogram, men henter relativt lite penger tilbake i form av støtte til 

norske forskningsmiljøer. Hittil har det vært en utfordring å få norske miljøer til å delta i 

konkurransen om EU-midler. Det kan ha sammenheng med at det kreves betydelig 

administrativ støtte med erfaring og kompetanse i selve søknadsprosessen samt under 

gjennomføringen av slike EU prosjekter. De største universitetene har begynt å bygge opp slik 

støtte. Imidlertid er det fortsatt et betydelig behov for ytterligere oppbygging av slik støtte og 

kompetanse, i samspill med forskningsmiljøene. I tillegg bør man øke incentivene for 

forskningsmiljøene til å søke om EU-prosjekter. Et eksempel på dette er at om prosjektet får 

gode vurderinger i en EU-søknadsprosess, men likevel ikke får bevilget EU-penger, kan 

prosjektet tildeles nasjonale midler. Et annet virkemiddel kan være at forskergrupper som får 

innvilget prosjektmidler fra EUs rammeprogram får direkte del i de økonomiske incentivene 

som tilfaller institusjonene fra norske myndigheter. I Fagerbergutvalgets innstilling vises det 

til at en slik ordning har vært praktisert ved NTNU de siste årene.  

Norske forskningsmiljøer samarbeider i dag i hovedsak med miljøer i Europa og Nord-

Amerika, men mange av de store globale helseproblemene er knyttet til forhold utenfor disse 

områdene. Norge har som et rikt og ressurssterkt land kanskje særlige forpliktelser til å bidra 

til å løse globale helseproblemer som rammer fattige land spesielt. For å kunne bidra i dette 

arbeidet, er vi avhengige av at det etableres samarbeid med forskningsmiljøer i disse landene 

(Kap. 2.18). 

Når det gjelder alle de nevnte forhold er man avhengig av at norske 

forskningsinstitusjoner bygger opp et administrativt støtteapparat for både utsending av 

forskere til utlandet og mottak av utenlandske forskere i Norge. Slik det foregår mange steder 

i Norge er det den enkelte forsker som hver gang må begynne fra grunnen av og gjøre alt 

arbeid selv. Dette er et stort hinder for en at norske forskere kan reise ut og utenlandske 

forskere kan komme til Norge 
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Legeforeningen mener 

Det må stimuleres til økt samarbeid mellom norske og utenlandske forskergrupper, økt 

forskermobilitet gjennom utvekslingsprogrammer og bedre finansierings- og administrative 

støtteordninger for utenlandsopphold. Det kan være hensiktsmessig å legge spesielt til rette 

for dette i post.doc.-ordningen. 

Norske forskningsmiljøer må være attraktive for utenlandske forskere, gjennom gode 

arbeidsvilkår, forutsigbar finansiering og tilgjengelig forskningsutstyr i verdensklasse. Norske 

forskningsmiljøer må oppfordres og stimuleres til å søke internasjonale midler og de 

administrative forholdene må legges til rette for at dette kan skje. Deltagelse i internasjonale 

faglige nettverk og samarbeid om forskningsinfrastruktur bør styrkes ytterligere.  

Norge må bidra til et økt fokus på forskning på globale helseproblemer, og mer 

kontakt må knyttes med forskningsmiljøer i fattige land. 

 

Konklusjon 

Legeforeningen vil at norske forskningsmiljøer skal fremstå som attraktive internasjonale 

samarbeidspartnere. Dette forutsetter utvikling av robuste og sterke miljøer med en 

forskningsinfrastruktur i verdensklasse og et administrativt støtteapparat som fremmer 

internasjonalisering.  

2.18 Norsk medisinsk forskning må gi høyere prioritet til de globale 

helseproblemer 

Hvordan bygge kompetente, relevante, forskningsmiljøer tilpasset nasjonale eller lokale 

forhold i lav og mellominntektsland, og hvordan få forskere og forskningsmiljøene til å vokse 

og å forbli i lokalmiljøet, er tilbakevendende utfordringer innenfor området global helse (se 

definisjon boks 10). Det trengs forskningsbasert kunnskap om hvordan tiltak kan tilpasses 

lokale ressurser og forskningskompetanse til å kunne monitorere og evaluere effekten av 

helsetiltak. Allerede eksisterende forskningskunnskap må spres og implementeres. I den 

senere tid er også de politiske rammefaktorer trukket inn i bildet (The new public health). 

Dette handler om erkjennelsen av at det styresett, de økonomiske og sosiale forhold osv. som 

mennesker lever under påvirker deres helse. WHO anbefaler økt satsing på tiltak som kan 

bidra til at forskningsbasert kunnskap om helse overføres til politisk praksis (knowledge 

translation). 
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Til tross for at størstedelen av den globale sykdomsbyrden hviler på de fattigste 

landene, har til nå kun en liten andel av verdens helseforskningsressurser vært rettet mot deres 

helseproblemer – ”10/90 gapet”. Anbefalingen fra WHO har vært at minimum 5 % av 

bistandsprogrammer og prosjekter burde øremerkes forskning. Minst 2 % av helsebudsjettene 

i utviklingsland burde gå til nasjonal helseforskning og prioriteres ut fra landets egne 

helseproblemer. I 2000 la en gruppe med verdens ledende politikere frem ambisiøse globale 

utviklingsmål. Halvparten av de åtte tusenårsmålene og syv av de 18 delmålene er relater til 

helse og målene skulle oppnås innen 2015, blant annet ved hjelp av helserelatert forskning. 

 

 

Boks 11: Tre av de åtte Tusenårsmålene 
Tusenårsmålene er åtte konkrete mål for bekjempelse av fattigdom nedfelt i FNs såkalte 

Tusenårserklæringen vedtatt i 2000 påTusenårstoppmøtet (Millennium Summit). 
Erklæringen er et slags veikart inn i det nye årtusenet og omfatter mange sider ved FNs virksomhet; 

fra fred, sikkerhet og nedrustning, til fattigdom og menneskerettigheter. I erklæringen står det at landene er 
fast bestemt på å «gjøre retten til utvikling til en realitet for alle og befri hele menneskeheten fra nød». De 
åtte tusenårsmålene sier helt konkret hva som må til for at dette skal være mulig. 
 
4. Redusere barnedødeligheten 

o Redusere dødeligheten for barn under fem år med to tredeler. 
5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet 

o Redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner med tre firedeler. 
o Sikre universell adgang til reproduktiv helse 

6. Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer 
o Stoppe, og begynne å reversere, spredningen av hiv/aids. 
o Sikre alle som trenger det, tilgang til behandling for hiv/aids. 
o Stoppe, og begynne å reversere, spredningen av malaria og andre dødelige sykdommer 

Boks 10: Global helse vs. Internasjonal helse 

Uttrykket global helse har ingen presis definisjon og brukes ofte synonymt med internasjonal helse. 
De norske medisinerne John-Arne Røttingen og Harald Siem har definert internasjonal helse på følgende 
måte: Med internasjonal helse forstås internasjonal samfunnsmedisin, det engelsk/amerikanske begrepet 
international eller global public health. Samfunnsmedisinen er et fagområde som tilrettelegger 
samfunnsforholdene, basert på medisinsk og samfunnsvitenskapelig grunnlag, slik at befolkningen kan være 
ved god helse.  

Etterprøving av helsetiltak (evidence based medicine), kunnskap om hva som påvirker folkehelsen 
(determinanter) og måling av utbredelse av sykdom og faktorer som påvirker sykdom (epidemiologi) er 
viktige elementer. I den senere tid er også de politiske rammefaktorer trukket inn i bildet (the new public 
health). 

Internasjonal helse, eller internasjonal samfunnsmedisin, berører de oppgavene som krever 
mellomstatlige løsninger, og som i noen tilfeller angår oss alle. Felles klassifikasjoner av sykdommer 
muliggjør forskning og sammenligninger, felles rapporteringsregler gir oversikt; utryddelsen av poliomyelitt 
vil få betydning for etterslekten i alle land, osv. 
 
Global helseforskning er definert i ”Global helseforskning. Tid for å styrke norsk satsing” som ”Forskning 
på helseproblemer i Sør og fattigdomsrelaterte sykdommer som leder til utvikling av nye og mer effektive 
eller kostnadseffektive metoder for diagnostikk, forebygging eller behandling, samt bedre utnyttelse av 
eksisterende metoder for diagnostikk, forebygging eller behandling og helsetjenesteforskning.” (Global 
helseforskning. Tid for å styrke norsk satsing. Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedepartementet, 
Utdannings- og forskningsdepartementet og Utenriksdepartementet 8. mai 2003. 
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I utviklingsland har barn 13 ganger større sjanse for å dø før femårsalderen enn barn i 

utviklede land. Ett av målene i tusenmålserklæringen er å redusere dødeligheten for barn 

under 5 år med to tredeler. I utviklingsland er komplikasjoner i forbindelse med graviditet og 

fødsel den største dødsårsaken blant kvinner i reproduktiv alder. Målet er at andelen kvinner 

som dør i forbindelse med svangerskap og fødsel skal reduseres med tre fjerdedeler. Et tredje 

hovedmål har vært å stoppe spredningen, reversere forekomsten av hiv/aids, tuberkulose, 

malaria innen 2015. Til tross for sterk internasjonal fokusering, forskning og utvikling er det 

fremdeles et langt stykke igjen før målene er nådd.  

Luftveissykdommer og diabetes utgjør 60 % av alle dødsfall på verdensbasis. I 

motsetning til det mange tror, skjer 80 % av disse dødsfallene i land med lave eller middels 

inntekter. Denne usynlige epidemien er ifølge WHO en undervurdert årsak til fattigdom og 

hindrer økonomisk utvikling i mange land. Pågående globale klimaendringer kan få store og 

delvis uforutsigbare konsekvenser. Endret klima kan gi endret utbredning av smittsomme 

sykdommer, mennesker med hjerte og lungesykdom kan få problemer i hetebølgen, og tørke 

og økt CO2 i havet kan gi andre utfordringer enn overvektsepidemien. Fattige mennesker og 

ressurssvake land ser ut til å bli hardest rammet. Internasjonalt arbeid må ta hensyn til dette, 

slik at tiltak og byrder fordeles rettferdig. Dette blir viktige områder for global helseforskning 

i tiden fremover. 

Kompetanse og kapasitetsbygging er en nødvendig og viktig satsing i årene fremover 

gjennom langsiktig forskningssamarbeid mellom Norge og lav- og mellominntektsland. 

Samarbeid og nettverksbygging mellom norske universitetsmiljøer, helseforetak, frivillige 

organisasjoner (NGOs), nasjonale programmer for utvikling, forskning og utdanning er viktig 

innad for oss i Norge, men også utad mot samarbeidslandene. Kunnskapsdepartementet og 

Helse- og omsorgsdepartementet finansierer global helseforskning gjennom grunnbudsjett 

tildelinger til utdannings- og forskningsinstitusjoner, og regionale helseforetak. 

Utenriksdepartementet finansierer mer direkte gjennom bidrag til internasjonale 

organisasjoner og tiltak. Disse bevilgningene styres politisk og påvirkes av den offentlige 

debatt, men det er ofte liten kommunikasjon og samordning vedrørende støtteordninger som 

kommer fra forskjellige departementer selv når det gjelder forskning på samme sykdom, f.eks. 

tuberkulose. 

I løpet av de siste ti år har forskningsmidlene til globale helseproblemer økt betydelig, 

blant annet som følge av FNs tusenårsmål og gjennom en rekke større internasjonale 

satsinger. Nødvendigheten av en styrket norsk satsing på global helseforskning kan begrunnes 

ut fra et bistandsperspektiv. Vi har et medansvar for å bidra til å prøve å minske fattige lands 
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store andel av verdens helseproblemer. Dette innebærer økt innsats knyttet til sykdommer og 

helse- problemer som ofte er oversett, rammer de svakeste og hvor det mangler forskning. 

Men det kan samtidig begrunnes ut fra et mer overordnet perspektiv. Internasjonalt 

forskningssamarbeid er til gjensidig nytte i form av økt kunnskap og kompetanse også for oss. 

Den økte globaliseringen har bidratt til å sette helsespørsmål på dagsordenen. 

Infeksjonssykdommer og risikofaktorer kjenner ingen landegrenser og er dermed felles 

globale utfordringer. Slik kan forskning bidra til at også Norge får en mer kunnskapsbasert 

erfaring for sin internasjonale helsepolitikk.   

Som et ledd i denne prosessen gjennomførte Legeforeningen og Norges Forskningsråd 

høsten 2011 den internasjonale konferansen «Contributions to Global Health Research, 

Capacity Building and Governance» i samarbeid med Norsk Forum for Global 

Helseforskning, Universitetet i Oslo, Norad og Helsedirektoratet. Konferansen ble vurdert 

som vellykket. President Hege Gjessing åpnet konferansen med å understreke viktigheten av 

et globalt perspektiv på helse og helseforskning og samtidig pekte hun på det åpenbare 

paradokset at Legeforeningen per i dag ikke har noen vedtatt politikk på området.  

 

Legeforeningen mener 

Leger har et samfunnsansvar for å delta i den offentlige nasjonale og internasjonale debatten 

omkring behovet og prioriteringen av global helseforskning. Norge bør bygge videre på og 

styrke de miljøene som i dag driver global helseforskning. Legeforeningen vil derfor 

oppmuntre sine egne medlemmer som er opptatt av disse problemstillingene, og det må 

utarbeides et eget policynotat på global helse og global helse forskning. 

 

Konklusjon 

Legeforeningen mener norsk satsning på global helseforskning må styrkes. Det er viktig i 

denne sammenheng at Legeforeningen deltar i den offentlige debatten omkring behovet for og 

prioriteringen av bærekraftig global helseforskning. 
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