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1 Legeforeningen tar initiativ til at det nedsettes et utvalg med deltakere fra Nasjonalt råd for 
spesialistutdanning av leger og legefordeling, universitetene, helseforetakene og 
Legeforeningen. Utvalget skal komme med konkrete forslag til hvordan dobbeltløpet 
medisinsk spesialitet og doktorgrad kan fullføres mer effektivt enn i dag, hvordan de to løp 
kan samordnes, og hvordan praksis, kurs og eventuelt andre aktiviteter i størst mulig grad kan 
kvalifisere i begge løp. Utvalget bør vurdere om ulike ordninger kan finnes for forskjellige 
legespesialiteter. Dette resulterte i rapporten ”Mot en ny vår”) 
  
2 Legeforeningen vil arbeide for at leger i vitenskapelige stillinger blir i stillingene ved å sikre 
gode rammebetingelser knyttet til stillingene og lønn tilsvarende kolleger i klinisk arbeid. 
 
3 Legeforeningen vil arbeide for at alle leger med doktorgrad gis et vesentlig lønnstillegg.   
 
4 Legeforeningen vil samarbeide med de akademiske miljøene og det offentlige om å få på 
plass et særskilt forskningsfond eller annen forskningsfinansiering for allmennmedisinen. Det 
er nødvendig med en helhetlig, nasjonal struktur der fire forskningsenheter opprettes og 
samarbeider med de etablerte og ledende allmennmedisinske institutter og seksjoner.   
 
5 Legeforeningen tar inn i sin formålsparagraf et eget punkt om å fremme medisinsk 
forskning og forskningsetikk. Legeforeningen vil arbeide for at forskningsetikk gis en 
fremtredende plass i forskningsutdannelse og veiledning. 
 
6 Legeforeningen vil arbeide for opprettelsen av forskerstillinger ved helseforetakene og i 
primærhelsetjenesten, og arbeide for at slike stillinger kan kombineres med vanlige 
legestillinger 
 
7 Legeforeningens spesialforeninger bør ha et vesentlig fokus innenfor eget fagområde, om 
nødvendig ved oppretting v egne forskningsutvalg. 
 
8 Legeforeningen vil arbeide for at flertallet av overlegene ved universitetssykehusene skal ha 
doktorgrad eller skal være i ferd med å gjennomføre et doktorgradsarbeid.  
 
9 Legeforeningen vil arbeide for at forskningsoppgavene alltid defineres i type og omfang i 
utlysninger, stillingsbeskrivelser og tjenesteplaner for stillinger der forskningsoppgaver 
tilligger stillingen.  
 
10 Legeforeningen vil arbeide for at leger i kombinerte stillinger ved helseforetak og 
universitet skal benytte en vesentlig del av arbeidstiden ved helseforetaket til forskning. For 
dem med hovedstilling ved helseforetaket bør denne tiden utgjøre minst 40 % av arbeidstiden 
 



11 Legeforeningen vil arbeide for at det utvikles forskningsnettverk av allmennpraktikere 
spredt over hele landet hvor relevant, praksisnær forskning kan utføres. Disse 
forskningsnettverkene bør utgå og driftes fra forskningsenhetene / universitetsinstituttene for 
allmennmedisin.  
 
12 Legeforeningen anser at fordypningsstillinger for leger under spesialisering medfører at 
stillingsinnehaverne skal bruke minst halvdelen av arbeidstiden til forskning. Arbeidsgiver 
skal legge forholdene til rette for at stillingsinnehavere uten doktorgrad kan tas opp iet 
doktorgradsprogram. 
 
13 Legeforeningen vil arbeide for at minimum 20 % av stillingene for leger under 
spesialisering ved universitetssykehus er fordypningsstillinger. 

 
14 Legeforeningen vil arbeide for at medisinerstudenter som driver forskning, får gode 
stipendordninger, inkludert fullt sommerstipend. 

 
15 Legeforeningen vil opprette en ny stipendordning for forskere.  
 
16. Legeforeningen skal arbeide aktivt for å sikre en god, relevant og dekkende lovregulering 
om medisinsk forskning.  
 
17. Legeforeningen vil arbeide for at flere medisinske kandidater som står på venteliste til 
turnustjeneste kan få forskningsstipend.      
 


