
 
 
Handlingsplan for medisinsk forskning 

1. Legeforeningen vil arbeide internt for: 
o Å styrke forskningskompetansen i sekretariatet. 
o Å støtte de fagmedisinske foreningene og sikre nødvendige ressurser slik at de 

kan fokusere på nettverksbygging og forskning innen eget fagfelt og 
tverrfaglig. 

o Å sikre og styrke Allmennmedisinsk forskningsfond for å stimulere til en sterk 
vekst innenfor allmennmedisinsk klinisk forskning på fagets egne premisser. 

2. Legeforeningen vil arbeide nasjonalt for: 
o Å bedre forskeres kår som beskrevet i handlingsplanen vedtatt av Landsstyret i 

mai 2006. 
o Å øke fokus på medisinsk forskning i Norge, med det formål å sikre at 

helsetjenesten har tilgang til kunnskap med høy grad av gyldighet i 
konsultasjonen mellom pasient og lege. 

o Å arbeide for at medisinsk forskning forblir et hovedsatsningsområde innen 
norsk forskningspolitikk. 

o Å sikre utvikling av allmennmedisinske forskningsenheter ved å arbeide for 
nødvendige økonomiske bevilgninger. 

o Å øke forskningssatsningen i Norge slik at avsetningene til forskning blir på 3 
% av BNP innen 2010. 

o Å fremme samarbeid innen medisinsk forskning mellom helseforetak og 
universiteter. 

o Å drive opplysningsvirksomhet om medisinsk forskning overfor befolkning og 
myndighetene. 

o Å arbeide for at alle leger har innsikt og forståelse til å kunne sette seg inn i og 
forstå artikler og forskningsresultater. 

o Å arbeide for at god forskning blir en indikator på kvalitet i helsetjenesten. 

3. Legeforeningen vil arbeide for å fremme internasjonal medisinsk forskning ved: 
o Å fremme fokus på de store globale helseproblemene og arbeide for at en 

større andel av medisinsk forskning i Norge og den vestlige verden fokuserer 
på den globale sykdomsbyrden. 

o Å arbeide for at de fagmedisinske foreningene fremmer forskning innen 
internasjonale fora. 

o Å ta opp forskningspolitiske spørsmål på internasjonale møter hvor 
Legeforeningen deltar. 

o Å ta initiativ til en internasjonal konferanse for å påvirke den internasjonale 
medisinske forskningsagenda. 

o Å arbeide for at Legeforeningens organer bidrar til overføring av 
forskningskompetanse til kolleger i lavinntektsland. 

4. Oppfølging av handlingsplanen: 
o Vedtatte forslag til handlingsplan for medisinsk forskning skal evalueres til 

landsstyremøtet i 2009. 

 


