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Sammendrag  
 
Sentralstyret i Den norske lægeforening ba høsten 2004 Legeforeningens forskningsutvalg om 
å utarbeide en innstilling om Legeforeningens engasjement i medisinsk forskning, i samarbeid 
med andre relevante parter. Det ble nedsatt et utvalg som nå leverer sin innstilling. I denne 
blir Legeforeningens forskningsarbeid vurdert, retningslinjer for arbeidet fremover trekkes 
opp, og det fremlegges forslag til konkrete vedtak.  
 
Interessen og engasjementet for forskning har vært økende i Norge de siste årene. Dette er 
særlig tydelig for medisinsk forskning, og kommer til uttrykk gjennom blant annet en revidert 
helselovgivning, de regionale helseforetakenes prioriteringer og ikke minst 
Stortingsmeldingen ”Vilje til forskning”. Både i denne meldingen og i andre 
forskningsvurderinger er medisinsk forskning særskilt prioritert. Det er en klar erkjennelse av 
at medisinske og helsemessige fremskritt ikke kan foregå uten omfattende forskning, at legers 
deltagelse i forskningsarbeid er avgjørende for relevans og innretning av medisinsk forskning, 
samt at pågående forskning sikrer implementering av ny viten og høy kvalitet på medisinsk 
diagnostikk og behandling. 
 
I sitt forskningsfremmende arbeid må Legeforeningen samarbeide vidt, med den sentrale 
helseforvaltningen, Norges forskningsråd, pasienter og næringslivet inkludert 
legemiddelindustrien. Særlig viktig er samarbeidet med universitetene og de medisinske 
fakultetene og med helseforetakene.  
 
Norsk medisinsk forskning har behov for en betydelig heving av kvalitet og kvantitet. Både 
når det gjelder forskningspublikasjoner og doktorgrader har vi et dårligere resultat enn våre 
naboland. Dette gjelder medisinsk forskning generelt, og også klinisk medisinsk forskning og 
legeutført medisinsk forskning. Svakhetene i norsk medisinsk forskning er klart påpekt i 
eksterne evalueringer. Behovet for fokus på forskningsetikk er en del av dette. Botemidler er 
foreslått, og muligheter for stor forbedring er til stede. Legeforeningen kan bidra vesentlig til 
økt omfang og kvalitet for norsk medisinsk forskning gjennom konkrete tiltak, slik de er 
foreslått i denne innstillingen.  
 
Legeforeningen må være med på å legge til rette for at forskning blir en attraktiv karrierevei 
for leger. Man må finne gode ordninger som kombinerer spesialistutdanning med 
forskningsarbeid; at doktorgradsarbeid og spesialistutdanning utfyller hverandre slik at man 
oppnår dobbeltkompetanse ved atskillig lavere alder enn det som er vanlig i dag. I 
spesialistutdanningen av leger må forskning gis en tilstrekkelig plass. Kombinerte stillinger 
ved helseforetak/allmennmedisin og ved universitet er et viktig element. Slike kombinerte 
stillinger er nøkkelstillinger også for forskningsledelse. Fordypningsstillinger for leger er godt 
egnet til å fremme forskning. Disse må utnyttes effektivt. For kombinerte stillinger ved 
helseforetak og universitet bør en vesentlig del av arbeidstiden i begge stillinger benyttes til 
forskning. 
  
Lønns- og arbeidsbetingelser er viktig både for rekrutteringsstillinger og faste stillinger der 
forskning er en hovedoppgave. Lønnen må være konkurransedyktig i forhold til andre 
legestillinger. Forskningskompetanse må medføre ekstra lønn, men også meritt. Dette er 
særlig viktig dersom lønn for stipendiater og postdoktorer fortsatt er vesentlig lavere enn i 
konkurrerende stillinger. Det er særlig viktig å sikre bedre arbeidsbetingelser for leger i 
forskerstillinger i basale fag og enkelte laboratoriefag. Forskningskompetanse bør gi fortrinn 
ved ansettelse i faglige lederstillinger.   
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Man bør arbeide for opprettelse av et særskilt forskningsfond for allmennmedisin og 
etablering av et forskningsnettverk av allmennpraktikere, samt støtte brobyggingsforskning 
for gjensidig overføring av forskningsresultat mellom allmennpraksis, basalforskning og 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Legeforeningen fatter beslutninger og avgir uttalelser på grunnlag av brede vurderinger. 
Konsekvensene for medisinsk forskning må alltid inkluderes som en viktig del av dette 
vurderingsgrunnlaget. Yrkesforeninger og spesialforeninger bør som hovedregel ha eget 
forskningsutvalg. 
 
Legeforeningens forskningsengasjement kombinert med målrettet arbeid for å sikre gode 
rammebetingelser for den enkelte lege i medisinsk forskning vil gi positive resultater i form 
av flere leger i forskning og bedre medisinsk forskning. Medisinsk forskning er gitt svært høy 
prioritet av norske politikere, er en av fire hovedoppgaver for hvert eneste helseforetak, er 
sterkt etterspurt i allmennpraksis og er et hovedmål for omtrent alle pasientorganisasjoner. 
Legeforeningen må systematisk og over tid prioritere å fremme legers deltagelse i denne 
forskningen.  
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Forslag til konkrete tiltak 
 
- 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. 

 
- 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. 

 
- Legeforeningen vil arbeide for at alle leger med doktorgrad gis et ekstra lønnstillegg 

på  20 % av basislønn. 
 
- Legeforeningen vil samarbeide med de akademiske miljøene og det offentlige om å få 

på plass et særskilt forskningsfond for allmennpraksis. Det er nødvendig med en 
helhetlig, nasjonal struktur der forskningsenheter opprettes og knyttes til de 
etablerte og ledende allmennmedisinske forskningsmiljøene. 

 
- Legeforeningen beskriver i sin formålsparagraf det å fremme medisinsk forskning 

og forskningsetikk som et separat formål, i et eget punkt.  
 
- Legeforeningen vil støtte opprettelsen av forskerstillinger blant annet ved helseforetakene 

og i primærhelsetjenesten, og arbeide for at slike stillinger kan kombineres med vanlige 
legestillinger. 

 
 
- Legeforeningens yrkesforeninger og spesialforeninger skal ha eget forskningsutvalg. 

Minst ett av styrets medlemmer skal være medlem av utvalget. 
 
- Legeforeningen vil arbeide for at det skal være et krav om doktorgrad for tilsetting i alle 

overlegestillinger ved universitetssykehus. Legeforeningen vil arbeide for at doktorgrad 
innen et medisinsk felt gir fortrinn ved alle faglige lederstillinger. 

 
- Legeforeningen vil arbeide for at forskningsoppgavene alltid defineres i type og omfang i 

tjenesteplaner, stillingsbeskrivelser og utlysninger for stillinger der forskningsoppgaver 
tilligger stillingen. 

 
- 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. 

 
 
- Legeforeningen vil arbeide for at det utvikles forskningsnettverk av allmennpraktikere 

spredt over hele landet hvor relevant, praksisnær forskning kan utføres. Disse 
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forskningsnettverkene bør utgå og driftes fra forskningsenhetene / universitetsinstituttene 
for allmennmedisin.  

 
-  Legeforeningen anser at fordypningsstillinger for leger under spesialisering medfører at 

stillingsinnehaverne skal bruke minst halvdelen av arbeidstiden til forskning. For 
stillingsinnehavere uten doktorgrad skal det være krav om opptak i doktorgradsprogram 
ved et universitet.  

 
- Legeforeningen vil arbeide for at minimum 20 % av stillingene for leger under 

spesialisering ved universitetssykehus er fordypningsstillinger. 
 
- Legeforeningen vil arbeide for at medisinerstudenter som driver forskning, får gode 

stipendordninger, inkludert fullt sommerstipend. 
 
- Legeforeningen oppretter en forskningspris for premiering av beste norske legeforsker 

med årlig tildeling på kr 500.000, samt en juniorpris til beste norske yngre legeforsker 
(<35 år) på kr 100.000.     
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2. Bakgrunn 
 
I juni 2004 henvendte Oslo legeforening seg til Den norske lægeforening og ba Sentralstyret 
ta initiativ til en bred vurdering av hvordan Legeforeningen mer aktivt enn nå kan underbygge 
medisinsk forskning og forskningsvilkår, med særlig vekt på den legeutførte forskningen. 
Saken ble oversendt Legeforeningens forskningsutvalg, som behandlet saken i september 
2004. Forskningsutvalget stilte seg positivt til initiativet fra Oslo legeforening. I sak 337/04 
vedtok Sentralstyret i Den norske lægeforening å be om at Legeforeningens forskningsutvalg 
iverksatte et arbeid med en innstilling om Legeforeningens engasjement i medisinsk 
forskning, dette i samarbeid med andre relevante parter i Legeforeningen. Utvalget ble blant 
annet bedt om å drøfte: 
- Tiltak som kan bidra til å integrere og øke forskning som en del av den kliniske virksomhet i 
spesialisthelsetjenesten og i allmennpraksis 
- Ordninger som kan stimulere til etablering og forskning som en del av tjenesteplaner og 
stillingsbeskrivelser 
- Tiltak for bedre utnyttelse av fordypningsstillinger 
- Tiltak som kan stimulere til forskning som ledd i spesialistutdanningen, herunder mulighet 
for å kombinere spesialistutdanning og doktorgradsarbeid.  
 
Følgende gruppe ble oppnevnt for å utarbeide en slik innstilling om Legeforeningens 
engasjement i medisinsk forskning: 
Nils Erik Gilhus (leder) 
Christian Hall 
Per Hjortdahl 
Jana Midelfart Hoff (sekretær) 
Anna Midelfart 
Arne Refsum 
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3. Medisinsk forskning i Norge 
 
3.1  Vilje til forskning 
Den politiske viljen til å fremme forskning har vært økende i Norge de siste årene. Dette 
uttrykkes kanskje klarest i Stortingsmelding nr 20, 2004-2005, ”Vilje til forskning”. 
Regjeringen stiller opp en målsetting om at Norge skal bli en ledende forskningsnasjon 
gjennom bidrag fra forskere, samfunn og næringsliv. I innstillingen fremmer regjeringen et 
mål om at den samlede FoU innsatsen i Norge skal økes fra dagens 1,75% til 3% av brutto 
nasjonalprodukt innen 2010, samt at den offentlige innsatsen skal økes til 1% av brutto 
nasjonalprodukt. De generelle forskningsbevilgningene har økt noe de senere år, der man ikke 
minst har satset på å bygge opp et stort statlig forskningsfond hvor avkastningen skal brukes 
til forskning. I meldingen legger regjeringen opp til tematiske prioriteringer, der fire områder 
skal få en særskilt styrking av forskningen. De fire områdene er Helse, Mat, Energi og miljø, 
og Hav. To av temaene har direkte relevans for medisinsk forskning. Regjeringens 
forskningsmelding peker i tillegg på tre teknologiområder av særlig viktighet; Bioteknologi, 
IKT og Nye materialer/nanoteknologi. Alle har relevans for medisinsk forskning. Følgende tre 
strukturelle prioriteringer ble foretatt; internasjonalisering, grunnforskning og 
forskningsbasert nyskapning og innovasjon. Innenfor prioriteringen grunnforskning ble det 
lagt særlig vekt på kvalitet fremfor kapasitetsutbygging, og på realfaglig forskning. Fagfeltet 
biomedisin er i hele innstillingen inkludert i termen realfaglig forskning. Stortingsmeldingen 
”Vilje til forskning” avspeiler et samfunnsengasjement for norsk forskning generelt og norsk 
medisinsk forskning spesielt. Engasjementet finnes igjen på mange områder i norsk 
samfunnsliv. Den norske lægeforening og norske leger har en viktig plass i denne 
forskningen. Den økte prioriteringen av forskning i samfunnet er dermed en utfordring som 
Legeforeningen bør svare på ved på ny å gå gjennom og eventuelt revidere forskningens plass 
i Foreningens arbeid og verdigrunnlag. Også tidligere har det vært uttrykt vilje til forskning 
fra politiske myndigheter. Gjennomgående har dette ikke i tilsvarende grad vært fulgt opp 
med konkrete tiltak inkludert tilførsel av økonomiske ressurser. Dette gjør det ytterligere 
viktig at Legeforeningen intensiverer sitt forskningsengasjement. 
 
3.2 Hvorfor medisinsk forskning 
Medisinske og helsemessige fremskritt er ikke mulige uten målrettet, systematisk og 
omfattende forskning. Moderne forebygging, diagnostikk og behandling av sykdom bygger på 
god forskning. Det samme gjør tiltak for å fremme god helse. Det er dessuten en 
grunnleggende menneskelig aktivitet å søke ny kunnskap, av nytte, men også av nysgjerrighet 
og undring. Slik kunnskap bidrar til å løse praktiske utfordringer og skal gi ringvirkninger for 
både fag og praksis. Medisinske og helsefaglige forskningsmessige utfordringer er globale. 
Norge må delta i forskningen, dels for å sikre at forskningsmessige fremskritt blir forstått og 
implementert, dels fordi vi kan gi forskningsmessige bidrag av stor betydning. Det er 
nødvendig at leger deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjektene. 
Dette for å sikre den biomedisinske og helsefaglige forskningen relevans og kvalitet, for å 
sikre at resultatene kommer til nytte i det legefaglige arbeidet, samt for å gi legene nødvendig 
kompetanse. Legers deltagelse i forskningsarbeid virker oppdragende og befruktende på den 
faglige virksomhet forøvrig og bør sees på som en naturlig del av all avansert medisinsk 
virksomhet. 
 
Helsetjenestens struktur er kompleks og i rask endring. Den formes av prosesser innenfor 
sammensatte systemer og organisasjoner, som innvirker både på pasienters helse og på 
ressursbruk. Fremdeles er det relativt lite forskningsbasert kunnskap om dette. Hva virker og 
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virker ikke, hvorfor, og til hvilken kostnad? Helsetjenesteforskning er en viktig del av 
medisinsk forskning. 
 
3.3  Omfang og kvalitet av medisinsk forskning 
Medisinsk forskningsresultat måles først og fremst i publikasjoner. Dette gjelder både omfang 
og kvalitet. Andre mulige mål er patenter, doktorgrader, gjennomslag i eksterne 
søknadsprosesser (NFR, EU) og eksterne evalueringer. Forskningsfinansiering på 
institusjonsnivå knyttes i økende grad opp til dokumentert forskningsresultat. I 2004 ble det i 
Norge publisert 5427 vitenskapelige artikler. Av disse var 1516 innen klinisk medisin og 
ytterligere mange i tilgrensende fagfelt (molekylærbiologi, genetikk, biokjemi, annet). 
Andelen av publikasjoner innen klinisk medisin i årene 2000-2004 var noe høyere i Norge 
enn verdensgjennomsnittet (indeks 1,19), men nærmest identisk med i de øvrige nordiske land 
(Finland 1,25; Sverige 1,23; Danmark 1,15). Publikasjonskvalitet kan måles ut fra hvor 
hyppig den siteres av andre. Relativ siteringsindeks for norske publikasjoner i klinisk medisin 
2000-2004 var 1,29, det vil si hyppigere siteringer enn gjennomsnittet for alle verdens 
publikasjoner i fagfeltet. Siteringsindeks var ikke vesensforskjellig fra de øvrige nordiske land 
(Danmark 1,45; Finland 1,44; Sverige 1,27). De siste årene har antall vitenskapelige 
publikasjoner i klinisk medisin vært økende i Norge. Økningen har imidlertid neppe vært 
større enn i andre og sammenlignbare land. Publikasjonskvalitet målt ved siteringsanalyse har 
også vist en økning, og i noe større grad enn i våre naboland. Universitet og helseforetak har 
de senere år nøyaktig registrert antall vitenskapelige publikasjoner ved egen institusjon og 
med kvalitetsmessig gruppering. Både totalt antall publikasjoner og antall publikasjoner i 
høykvalitetsgruppene har økt, men noe varierende ved ulike institusjoner. En relativt liten del 
av den medisinske forskningen i Norge foregår i instituttsektoren. 
 
I 2004 ble det avlagt 189 doktorgrader innenfor området medisin, i første halvår 2005 var 
tallet 126. Av disse var antallet dr.med. 94 i 2004 og 37 første halvår 2005. Alle dr.med. 
grader ble tatt av leger, og i tillegg kan noen få PhD grader knyttes til leger. Årlig antall 
dr.med. grader fra og med 1995 har vært henholdsvis 113, 79, 77, 81, 126, 94, 94, 77, 78 og 
94. Antall dr.med. grader har dermed holdt seg nokså stabilt. Det totale antall norske 
doktorgrader har imidlertid økt jevnt og betydelig i den samme perioden. Den relative andelen 
av legeforskning på doktorgradsnivå har dermed vært klart fallende. Gjennomsnittsalder for å 
oppnå graden dr.med. har vært 40-45 år. Av yrkesaktive leger yngre enn 70 år i Norge har 
8,6% medisinsk doktorgrad. Andelen av overleger med doktorgrad er 16,5%,  mens andelen 
for allmennleger er 1,8% og for privatpraktiserende spesialister 8,6%.  
 
Store medisinske forskningsprosjekter finnes både i NFR og i EU. EU finansiering av slike 
prosjekter blir stadig viktigere. EU prosjektene og til dels NFR prosjektene har vanligvis en 
tung basalmedisinsk forankring. Det er en økende tendens til at leger og klinisk medisin får en 
mindre sentral rolle i prosjektene enn tidligere.  
 
Norsk medisinsk forskning har nylig blitt internasjonalt evaluert ved en prosess i NFR. For 
klinisk medisin som for øvrig medisinsk forskning konkluderte man gjennomgående med at 
det var for dårlig finansiering, for små og spredte forskningsgrupper, for lite strategisk 
forskningsplanlegging og for lite internasjonalt samarbeid. Dessuten ble det pekt på for dårlig 
samarbeid mellom klinisk medisin og basalvitenskap. Det ble påpekt betydelige forskjeller 
mellom ulike institusjoner og forskningsfelt, og forbedringspotensialet ble generelt oppfattet å 
være stort. Det ble påpekt at kirurgisk forskning hadde et særlig behov for styrking, mens 
nevrorelatert forskning og helsetjenesteforskning ble fremhevet som gjennomgående god. 
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Medisinsk forskning er formelt prioritert av nasjonale myndigheter. Omfanget og kvaliteten 
av denne forskningen er raskt økende internasjonalt, og øker også i Norge. Økningen er ikke 
større i Norge enn i andre land. Det er en klar tendens til at en økende andel av norsk 
medisinsk forskning utføres av andre yrkesgrupper enn leger. Den legeutførte delen av norsk 
medisinsk forskning har de senere år holdt seg nokså konstant, og det betyr at den relative 
andelen har vært betydelig fallende. Det er rimelig å anta at dette har konsekvenser for 
innretning og relevans av den medisinske forskningen, og for inkorporeringen av nye 
forskningsresultater i klinisk praksis. 
 
3.4 Forskningsaktører 
Medisinsk forskning i Norge foregår med bidrag fra en lang rekke institusjoner, 
organisasjoner, foretak og enkeltpersoner. De viktigste er behandlet i egne avsnitt i denne 
innstillingen. Forskningen foregår i en internasjonal sammenheng. Den nordiske, den 
europeiske og den globale dimensjonen er aktuelle, og alle avspeiler internasjonalisering. I et 
land som Norge bør forholdene ligge godt til rette for en samordnet og felles innsats for 
medisinsk forskning. Legeforeningen har et bredt kontaktnett mot alle de viktige 
forskningsmessige deltagerne. Et godt samarbeid vil fremme kvalitet og omfang av 
forskningen, og være med å sikre hensiktsmessig samspill og koordinering. 
 
Det er avgjørende for å oppnå et godt forskningsresultat at leger er aktive innenfor ledende 
forskningsprosjekter med tilknytning til medisin og helse. Dette vil bidra til å sikre innretning 
og relevans av prosjekter, hensiktsmessig gjennomføring, praktisk fortolkning og korrekte 
konklusjoner. Leger vil gjennom sin brede utdanning gi avgjørende bidrag til medisinsk 
forskning. Samtidig er legemedvirkning nødvendig for implementering av 
forskningsresultatene. Endelig gir legemedvirkning kompetanse som er nødvendig for øvrig 
medisinsk virksomhet og i helsetjenesteforskning.  
 
 
3.5 Medisinsk forskning og den sentrale helseforvaltningen 
Medisinsk forskning er et særlig ansvar for Kunnskapsdepartementet og for Helse- og 
omsorgsdepartementet. Medisinsk forskning er en utfordring for alle aktører i den sentrale 
helseforvaltningen, som har som oppgave å fremme at helsetjenesten baseres på 
forskningsbasert og relevant kunnskap. Dette gjelder Sosial- og helsedirektoratet, Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten, Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og 
legefordeling. Nasjonalt folkehelseinstitutt har likeledes en meget sentral rolle. 
Helsetjenesteforskningen har en særlig plass her.  
 
3.6 Medisinsk forskning og Norges forskningsråd  
Norges forskningsråd spiller en vesentlig rolle for norsk medisinsk forskning, og rådet har 
oppgaver på flere plan. Institusjonen fordeler offentlige forskningsmidler, utarbeider 
forskningsstrategier, står for evalueringen av norsk forskning og representerer Norge i 
internasjonalt forskningssamarbeid. Forskningsrådet er en sentral rådgiver for myndighetene i 
forskningspolitiske spørsmål. Medisinsk forskning har relevans i alle tre fagdivisjoner; 
vitenskap, store satsinger og innovasjon. Innenfor divisjon for vitenskap er feltene klinisk 
medisin og folkehelse samt biologi og biomedisin særlig viktige for den medisinske 
forskningen. Rådet har i økende grad tatt ansvar for større forskningsprosjekter og for 
strategisk og prioriteringsmessig tenkning. Medisinsk forskning utgjør en vesentlig del av 
Forskningsrådets oppgaver, og leger bidrar aktivt på alle nivåer i Forskningsrådet og i 
Forskningsråds-tilknyttet forskning. Prosessene knyttet til Rådets prioriteringer og 
forskningsbevilgninger har til dels vært for lite offentlig kjent. Legeforeningen har til nå spilt 

 10



en beskjeden rolle i denne sammenheng, men bør kunne bidra til å synliggjøre Rådets 
forskningsaktiviteter innen medisin og helse, og eventuelt også samarbeide om konkrete 
forskningsprogrammer. 
 
3.7 Medisinsk forskning og næringslivet 
Den medisinske forskningen har i Norge mindre samarbeid med næringslivet enn i de fleste 
andre vestlige land. Farmasøytisk industri har et relativt beskjedent omfang i vårt land. 
Bioteknologiske private foretak er gjennomgående få og små. Det finnes enkelte medisinske 
teknologiske bedrifter av en viss størrelse innenfor utstyrsproduksjon og med egne 
forskningsenheter. Den samlete medisinske næringslivsforskningen representerer likevel 
ingen stor og omfattende aktivitet i Norge. I offentlige forskningsdokumenter vektlegges 
viktigheten av innovasjon og nyskapning i samarbeid med næringsaktører innenfor forskning 
generelt og innen medisinsk forskning spesielt. På samme måte stilles det krav til samarbeid 
med private firmaer innen EU-prosjekter. Det er dermed en særskilt utfordring for norsk 
medisinsk forskning å etablere samarbeid med private aktører, bevirke at forskningen leder til 
patenter og nyskapning og at man oppnår samarbeid med næringsliv.  
 
Legemiddelindustri og andre næringsaktører i Norge er ofte mer aktive innen markedsføring 
og salg enn innen forskning. Det er en utfordring å fremme et optimalt forskningssamarbeid 
samtidig som korrekte grenseoppganger foretas når det gjelder markedsføring og salg. Et 
hensiktsmessig samarbeid med legemiddelindustri og annen medisinsk industri vil utvilsomt 
kunne fremme norsk medisinsk forskning.  
 
3.8 Forskning kontra utvikling og kvalitetsforbedring  
Forskning er forskjellig fra utvikling, kvalitetsforbedring og kvalitetskontroll. Det å sikre og å 
fremme kvalitet i alle deler av medisinsk forebygging, diagnostikk og behandling som en del 
av daglig drift, er viktig. Det bør være en selvfølgelig og integrert del av enhver medisinsk 
virksomhet. Vi anser det imidlertid som viktig å påpeke at internt kvalitetsarbeid er noe annet 
enn medisinsk forskning. Forskning vil ofte legge grunnlaget for og bidra til kvalitetsheving 
og kvalitetskontroll. Konkrete prosjekter i kvalitetsarbeid der resultatet publiseres eksternt 
etter fagfellevurdering representerer helsetjenesteforskning. Dersom forskning organisatorisk 
og idemessig slås sammen med den daglige kvalitesforbedringsaktivitet og utviklingsarbeidet, 
kan det føre til at forskningsressurser blir benyttet til utvikling og kvalitetskontroll og ikke til 
forskningsprosjekter.  
 
3.9  Forskning, etikk, undervisning og formidling 
Forskningsresultater skal først og fremst publiseres til forskere og fagpersoner. Et 
forskningsprosjekt er fullført først når slik publisering er foretatt. I tillegg til denne 
publiseringen er det viktig at medisinsk forskning og medisinske forskningsresultater 
formidles videre. Forskningsresultater skal også formidles til helsearbeidere og andre 
profesjonelle aktører i helsevesenet. Ikke minst er det viktig at leger i Norge er informert om 
forskningsmessig utvikling og relevante forskningsresultater. Forskere i Norge har et særlig 
ansvar for slik formidling av internasjonale forskningsresultater til helseprofesjonene.  
I en særstilling når det gjelder formidling står undervisning av medisinske studenter, leger 
under spesialisering og etterutdanning og formalisert undervisning av annet helsepersonell. 
Det er viktig at all slik undervisning har en reell kunnskapsbasert forankring, og i størst mulig 
grad er basert på resultater oppnådd gjennom forskning. De fleste leger i vitenskapelige 
stillinger har undervisning som en av sine viktigste arbeidsoppgaver. 
 Medisinsk forskning er kanskje det forskningsfelt som har størst oppmerksomhet i 
allmennheten. Formidling av forskningsresultater på en god måte er en oppgave for 
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forskningsmiljøene. Slik formidling kan foregå gjennom massemedier, på offentlige møter, i 
regi av pasientforeninger. Formidling vil kunne påvirke etterspørsel etter helsetjenester, og 
dermed prioriteringer som gjøres. Dette kan kartlegges via forskning. 
Kvalitetssikring av forskningsprosessen, undervisningen og formidlingen kan i noen grad 
reguleres ved lovgivning, men er i stor grad basert på fagfellevurdering og gjensidig tillit i 
forskermiljøene og i befolkningen. Det er derfor viktig at det legges betydelig vekt på 
forskerutdanning, formidling og forståelse av forskningsetikk i tiden fremover. 
Formidling og undervisning er i praksis ofte nært forbundet med forskning, er viktige 
oppgaver for forskere, og bør både vektlegges og gi meritt når det utføres godt.  
 
3.10 Medisinsk forskning og likestilling 
Andelen kvinnelige medisinerstudenter er nå høyere enn 50 %. Andelen av kvinner som tar 
medisinsk doktorgrad nærmer seg 50 %. Første halvår 2005 var det 60 kvinner og 66 menn 
som tok doktorgrad innen fagområdet medisin. Også i postdok-gruppen er kvinneandelen 
økende, men lavere enn for doktorgradskandidater. I professorater er derimot kvinnene 
betydelig underrepresentert. I legeregisteret finner man 192 menn som professorer i 
hovedstilling, men bare 20 kvinner. I de aller fleste medisinske spesialiteter finnes ingen 
kvinnelig professor i hovedstilling. Også for professorer i bistilling er det betydelig kvinnelig 
underrepresentasjon. Dette gjenspeiles i at yrkesforeningen Leger i vitenskapelige stillinger 
har en lavere kvinneandel enn de fleste andre yrkesforeningene. 
  
For å rekruttere unge leger til forskning, både kvinner og menn, er det viktig at man får til 
ordninger som er tilstrekkelig familievennlige, at man legger til rette for at forskerkarriere kan 
kombineres med graviditet, fødsel og barn. Så lenge det er et tydelig undertall av kvinner i 
professorstillinger er det behov for strategiske personellrettede tiltak for å sikre at kvinnelige 
leger fortsetter med forskning utover doktorgrad, og slik at de etter hvert oppnår 
professorkompetanse og faste akademiske stillinger.  
 
3.11 Forskning og innovasjon 
Forskning er noe annet enn innovasjon og utvikling. Forskning fremmer imidlertid disse 
aktivitetene og er vanligvis en forutsetning for at de foregår på en god måte. Ikke minst 
innenfor nye fagfelt som for eksempel molekylærmedisin og bioteknologi, billeddannende 
teknikker og registerbasert epidemiologi er koblingen forskning – innovasjon viktig. 
Kommersielt orienterte samarbeidspartnere kan være nødvendig for å sikre en optimal, faglig 
drevet utvikling. Arbeidsgiver har ansvar for å ivareta utviklingsmuligheter for 
forskningsresultater inkludert patentering, og i samarbeid med forsker / arbeidststaker. 
 
 
4. Medisinsk forskning globalt 
 
Norsk medisinsk forskning har tradisjonelt hatt betydelig samarbeid med tilsvarende 
forskning i de andre nordiske land. Sverige og til dels Danmark har i en årrekke hatt en 
ledende internasjonal posisjon i medisinsk forskning, inkludert klinisk medisinsk forskning. 
Disse to landene har hatt en sterk forskningstradisjon innenfor helseinstitusjoner, universitet 
og industri. I tillegg har private stiftelser, fonds og legater der spilt en vesentlig rolle for 
medisinsk forskning. Dette gjelder nok forskning generelt, men har vært særlig fremtredende 
for medisinsk forskning, slik at denne har stått relativt sett meget sterkt i Sverige og Danmark. 
Finland hadde for 10-15 år siden en svakere posisjon innen medisinsk forskning og innen 
forskning generelt enn Norge. Gjennom en målrettet og tøff forskningssatsing med en bestemt 
og tung satsing på høy kvalitet har dette i løpet av kort tid endret seg. Finland er nå en ledende 
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forskningsnasjon, også innen klinisk medisin. Disse tre landene har vært dyktige til å etablere 
samarbeid mellom kliniske og basale miljøer, skape forskningsnettverk, utvikle og ta i bruk 
nye metoder og ny teknologi. Norge bruker i dag 1,75% av brutto nasjonalprodukt på 
forskning, mens tilsvarende andel er 4,3% i Sverige, 3,5% i Danmark og 2,5% i Finland. 
Regnet i prosent av totale helseutgifter bruker Norge omkring 2% til forskning, mens Finland 
bruker omkring 4,5%, Danmark omkring 6% og Sverige omkring 8%. Disse andelene 
inkluderer forskningsbidrag fra legemiddelindustrien. Mens Sverige bruker omkring 20% av 
totale forskningsutgifter til helseforskning, er tallet i Norge på omkring 10%.  
 
En økende andel av norsk medisinsk forskning foregår i en europeisk kontekst. EUs 
forskningsprogrammer øker i omfang og tematisk bredde. Innenfor de fleste felt av 
biomedisinsk forskning finnes relevante EU forskningsprogram. En økende andel av norsk 
forskningsfinansiering foregår gjennom EU. Så langt har forskningsmidler innbetalt fra Norge 
og utbetalt til norske forskningsgrupper gått omtrent i balanse.  
 
Norsk medisinsk forskning har tradisjonelt hatt bånd til Nord-Amerika og særlig USA, ikke 
minst gjennom forskningsopphold. Det er fortsatt et forskningssamarbeid med Nord-Amerika, 
men i liten grad er dette fokusert mot de sterkeste amerikanske forskningsinstitusjonene. 
Norsk medisinsk forskning har for eksempel langt mindre samarbeid med National Institute of 
Health enn de øvrige nordiske land. Det foregår en sterkt økende forskning, inkludert 
medisinsk forskning, i Asia, ikke minst i Japan og Kina. Dette er prioriterte samarbeidsland 
for norsk medisinsk forskning. Foreløpig er det imidlertid lite forskningssamarbeid med disse 
landene.  
 
Norsk medisin har sterke forskningsmiljøer som konsentrerer seg om globale helseproblemer 
som særlig rammer fattige befolkninger. På verdensbasis er det påfallende hvor liten del av 
forskningsresursene som brukes på noen av de viktigste sykdommene i et globalt perspektiv. 
Ved enkelte norske institusjoner er den medisinske forskningen på globale helseproblemer gitt 
særlig prioritet, og har fått spesielt god ekstern evaluering. Denne forskningen må foregå i et 
samarbeid med land utenfor Europa og Nord-Amerika og har særskilte organisatoriske 
utfordringer. Leger har tradisjonelt hatt en nøkkelrolle i denne forskningen, som også 
involverer en lang rekke andre faggrupper, inkludert grupper som leger tradisjonelt ikke har 
særlig samarbeid med.  
 
Flere vestlige land anfører rekrutteringssvikt med hensyn til leger i medisinsk forskning. 
Sverige, Storbritannia og USA har alle i offisielle rapporter og planer påpekt det 
bekymringsfulle ved at andelen leger i medisinsk forskning er fallende. Man har forsøkt ulike 
strategier for å motvirke dette. Et hovedpoeng har vært forsøk på å legge inn insentiver for å 
rekruttere og beholde leger i akademiske stillinger. Særlig har man forsøkt å være mer 
fleksibel i tilretteleggingen av karriereløp og avlønning, ikke minst ved å balansere klinisk 
spesialisering og forskning. I de ledende vestlige forskningsnasjonene består rekrutteringen til 
medisinsk forskning i økende grad av ikke-leger og stadig flere av både legene og de øvrige 
forskerne er rekruttert fra utlandet (Asia, Øst-Europa, Afrika).  
 
 
5. Forskning som karrierevei for leger 
 
Vi anser det som en stor svakhet ved norsk medisin at forskning og forskningskompetanse 
ikke er tilstrekkelig etterspurt og verdsatt. Dette gjelder ved stillingsdefinisjoner, tilsetting, 
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lønnsfastsettelse og arbeidsbetingelser. Legeforeningen har et ansvar for å gjøre forskning til 
en attraktiv karrierevei for leger.  
 
Stortingsmelding nr 20, 2004-2005 ”Vilje til forskning” peker på rekruttering av leger til 
forskning som en hovedutfordring. Andelen av leger blant doktorgradsstipendiater i medisin 
har i løpet av 20 år sunket fra 63% til 40%. Det har samtidig vært en tendens til at etablerte 
forskere med legebakgrunn går over i andre stillinger som ikke innebærer forskning. 
Kombinert med høy gjennomsnittsalder blant de faste vitenskapelige tilsatte blir resultatet 
betydelige problemer med rekruttering til professorater og mellomstillinger som krever 
medisinsk profesjonsbakgrunn. Vi har vist hvordan antall medisinske doktorgrader avlagt av 
leger ikke har økt, til tross for at det totale antall doktorgrader har økt betydelig og til tross for 
at økning i antall doktorgrader har vært en hovedmålsetting for norsk forskning de siste årene. 
Som årsak til at leger ikke har inkludert forskning i sin karrierevei i samme grad som tidligere 
og i samme grad som mange andre yrkesgrupper, vil vi særlig peke på rammebetingelser, som 
inkluderer lønn. Legeforeningen er en av flere aktører som har et hovedansvar for denne 
utviklingen.  
 
De medisinske fakultetene har fra høsten 2002 startet forskerlinje, som er et tilbud til 10% av 
medisinerstudentene og der egen forskning og forskerutdanning er en integrert del av 
legeutdanningen. Universitetene og Legeforeningen har gjennom flere tiltak arbeidet for å 
integrere forskning i legespesialistutdanning, men i ”Vilje til forskning” etterspørres en enda 
sterkere kobling mellom legespesialist- og forskerutdanning.  
 
For at forskning skal inkluderes i en etterspurt karrierevei for leger kreves en rekke tiltak. 
Tiltakene må innbefatte aspekter ved formell og reell meritt ved ulike stillingsansettelser, 
lønnsbetingelser, andre arbeidsbetingelser, samt allmenn anseelse blant kolleger og i 
fagmiljøet. Lønnsutviklingen har utvilsomt vært langt svakere i akademiske stillinger enn i 
øvrige legestillinger, både når det gjelder rekrutteringsstillinger og faste stillinger. Det er et 
svært begrenset antall faste legestillinger som setter krav til forskning, selv når det gjelder 
lederstillinger på universitetssykehus og i offentlig legevirksomhet. Det er varierende i 
hvilken grad forskning ansees som et konkurransefortrinn blant flere søkere. Det er særlig 
varierende i hvilken grad forskning ansees som et konkurransefortrinn satt opp mot klinisk 
erfaring eller spesialisert klinisk kyndighet. Etter vår vurdering er en gjennomgående og 
absolutt prioritering av forskning nødvendig for en optimal langsiktig faglig utvikling på 
institusjonsnivå og nasjonalt. Medisin og helse har som fagfelt heller ikke gått foran når det 
gjelder å kreve forskningskompetanse til administrative lederstillinger. 
 
Enkelte medisinske fagfelt har hatt særlige problemer med å rekruttere leger til forskning og 
til forskningsledelse. Dette gjelder aller mest basalmedisin (prekliniske fag), men også enkelte 
fag innen laboratoriemedisin, klinikk og offentlig helsetjeneste. Lønns- og arbeidsbetingelser 
innenfor disse fagfeltene krever særlig oppmerksomhet fra Legeforeningens side.  
 
For å fremme forskning som karrierevei for leger er det ikke minst viktig å lage attraktive 
stillinger som kan kombinere forskning med klinisk virksomhet, eventuelt også kombinere 
forskning med lederstilling. Slike kombinerte stillinger finnes i noen grad. Kombinerte 
stillinger er et felles ansvar for de aktuelle arbeidsgivere, vanligvis universitet og helseforetak.  
 
Jo bedre generelle rammebetingelser medisinsk forskning har, desto mer attraktiv vil en 
karrierevei for leger i medisinsk forskning være. Det å legge forholdene til rette for medisinsk 
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forskning, ikke minst med styrket finansiering, vil i seg selv være med på å stimulere leger til 
forskning.  
 
 
6. Forskning som en del av spesialistutdanningen 
 
Det er en utfordring også for Legeforeningen at leger vanligvis er over 40 år både på 
tidspunkt for oppnådd legespesialitet og på tidspunkt for oppnådd doktorgrad. Dette er klart 
uønsket, yrkesløpet som spesialist blir for kort. Legeforeningen bør ta et bestemt initiativ for 
at medisinsk og forskningsmessig spesialisering kan foregå parallelt og gi gjensidig meritt. 
 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling og Legeforeningen har vært 
enige om at forskning skal ha en større plass i spesialistutdanningen for leger. Eksakt modell 
for hvordan dette best kan gjøres har vært omstridt. Til tross for at de fleste leger arbeider ved 
institusjoner som har forskning som en av sine hovedoppgaver, er det i dag ingen 
minimumskrav til forskning og forskningsresultat for legespesialister. Derimot er det i alle 
legespesialiteter åpnet for at forskningstjeneste og dokumenterte forskningsresultater kan 
erstatte annen utdanning, vanligvis med inntil et år. Dette gjelder arbeid som stipendiat, 
oppnåelse av medisinsk doktorgrad, eller også fullført forskerlinje under cand.med. studiet. 
Obligatorisk krav til tjeneste ved ”akademisk avdeling”, alternativt obligatorisk krav til 
forskningsprosjekt av minimum 6 måneders varighet har vært foreslått, men er ikke vedtatt. 
Tilsvarende har forslag om obligatoriske veiledningsgrupper relatert til forskning, obligatorisk 
metodekurs i forskning, samt obligatorisk fordypningsoppgave ikke blitt fulgt opp eller 
vedtatt. Årsakene har dels vært forventning om at obligatorisk forskning for alle 
spesialistkandidater vil kreve nye ressurser, dels uenighet om organisering og institusjonelt 
ansvar. Det er åpnet for forsøksordninger med alternativ spesialistutdanning der betydelig 
vekt legges på veiledningsgrupper med elementer av fordypning og eventuelt forskning.  
 
En særlig utfordring representerer det dobbeltløpet som gjennomført forskerutdanning med 
doktorgrad og oppnåelse av legespesialitet representerer. Det er et klart ønske om at man skal 
bli legespesialist tidligst mulig i et karriereløp, og tilsvarende oppnå formell 
forskningskompetanse tidligst mulig i et slikt løp. Dette er en utfordring å kombinere på en 
effektiv måte, samtidig som slike kvalifikasjoner skal oppnås i en periode der man ofte har 
krevende omsorgsoppgaver. Medisinsk doktorgrad er normert til tre år, men erfaringsmessig 
vil de fleste kandidater trenge 4 år på sitt doktorgradsarbeid. Medisinsk spesialisering er 
vanligvis normert til fem til seks år. Forut for dette ligger medisinsk grunnutdanning på seks 
år og turnustjeneste på et og et halvt år. Gjennomsnittsalder ved fullført medisinsk spesialitet i 
Norge er omkring 40 år, mens gjennomsnittsalder ved oppnådd doktorgrad for leger er noe 
over 40 år. Det ansees å være et klart behov for effektivisering og samordning av de to 
spesialiseringsløpene. Slike initiativ er etablert i form av forskerlinjer ved alle de medisinske 
fakultetene, kombinerte stillinger som doktorgradsstipendiat og lege under utdanning, 
fordypningsstillinger for leger, forsøksordninger med medisinsk spesialistutdanning, samt et 
generelt økt forskningsengasjement i helseforetakene. Det har vært forslag om tettere 
samordning av forskerutdanning og spesialisutdanning ved strukturert blokkutdanning som 
ivaretar begge elementer, eventuelt også med særlig stillingsfinansiering. Det er likeledes 
foreslått fortrinn for studenter fra forskerlinjen til ansettelse i utdanningsstillinger der 
forskningsoppgaver er en hovedoppgave. Endelig har det vært forslag om at man i hvert fall i 
noen spesialiteter kan redusere kravene til vanlig tjeneste i faget til fordel for 
forskningstjeneste innen samme fagfelt. Selve forskningserfaringen kan ansees å gi 
kandidaten faglig kompetanse som til en viss grad kan erstatte klinisk erfaring gjennom økt 
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evne til rasjonell tenkning inkludert større innsikt i begrensningene i egen kompetanse. 
Utdanningsordninger som kombinerer forskning og legespesialitet må generelt gjøres 
attraktive for kandidatene. Det er klart ønskelig at disse stillingene har stor søkning og av 
spesielt dyktige kandidater.  
 
Fordypningsstillinger for leger under spesialisering, tidligere betegnet D-stillinger, er en 
viktig ressurs for å oppnå dobbeltkompetanse i form av doktorgrad og legespesialitet. Slike 
stillinger bør utbygges og gjøres attraktive, samtidig som man er årvåken på at minst 
halvparten av tiden i stillingene benyttes til forskning. Slike stillinger bør også vurderes 
innført i allmenn- og samfunnsmedisin. Årsakene til den ufullstendige utnyttelsen av 
mulighetene som er gitt gjennom fordypningsstillingene, bør analyseres. Ansvaret for å 
utnytte stillingene optimalt må drøftes og klarlegges med arbeidsgiver. 
 
Praktiserende legespesialister utenfor helseforetak er avtalemessig knyttet opp til de regionale 
helseforetakene, som har forskning som en av fire hovedoppgaver. Det er viktig at private 
legespesialister inkluderes i pågående forskningsprosjekter. Dette vil styrke mange av 
prosjektene gjennom en bredere og mer fullstendig pasientinklusjon, samtidig som 
spesialistenes kompetanse vil være verdifull.  
 
Spesialister i allmennmedisin er som regel selvstendig næringsdrivende og er avtalemessig 
knyttet til kommunene og Rikstrygdeverket. De er selv faglig og økonomisk ansvarlig for sin 
videre- og etterutdanning. Det er til dags dato ikke noen formalisert forskerutdanning knyttet 
til spesialiteten, bortsett fra et en ukes introduksjonskurs som ledd i spesialistutdanningen. 
Allmennlegene, og da spesielt fastlegene, utgjør en stor og i hovedsak ubenyttet ressurs når 
det gjelder praksisnær, klinisk forskning. 
 
 
7. Forskning og legeutdanning 
 
Forskerlinjene omfatter 10% av alle medisinerstudenter ved de fire norske medisinske 
fakultetene. Utdannelsen varer i syv år (ordinært cand. med. studium er minimum 6 år), og 
skal gi to års effektiv forskningstid. Ved siden av fullstendig og allmen cand.med. utdanning, 
skal kandidaten både ha fullført en selvstendig forskningsoppgave og ha fått en 
forskeropplæring. Erfaringen med forskerlinjen er hittil meget god, med tilfredsstillende 
søkning av kandidater, engasjement og interesse fra kandidater, veiledere og institusjoner, 
samt et godt medisinsk og forskningsmessig utdanningsresultat. I hvilken grad 
hovedmålsettingen blir oppfylt med flere leger aktive i god medisinsk forskning og oppnådd 
doktorgrad tidlig i utdanningsløpet er det for tidlig å si noe om. Legeforeningen har bidratt til 
forskerlinjens suksess ved at gjennomført forskerlinje teller som ett år i spesialistutdanningen 
for legespesialitet.  
 
Det er i legeutdanningen det medisinske forskningsetiske grunnlaget legges. 
Forskningsoppgave eller fordypningsoppgave er obligatorisk for alle medisinerstudenter i 
Norge. For en del studenter representerer oppgaven et reelt forskningsprosjekt. Også 
medisinerstudenter utenom forskerlinjen bør oppmuntres til forskningsarbeid i løpet av 
studiet, blant annet gjennom den obligatoriske oppgaven. 
 
Med økt vekt på forskning i studietiden, ønske om lavere alder ved fullført doktorgrad, samt 
en tydeligere forskningsoppgave for alle helseforetak, er det viktig å se på turnuskandidatenes 
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muligheter for forskning. Særlig bør man vurdere hvordan pågående forskningsprosjekter kan 
kombineres med turnustjeneste, for eksempel ved muligheter for forskningspermisjon. 
 
 
8. Forskning og helseforetakene 
 
Helseforetakene har forskning som en av fire hovedoppgaver. Dette gjelder ikke bare 
universitetssykehusene, men alle helseforetak. Helseforetakene har samtidig fått øremerkede 
og synlige forskningsbevilgninger. Bevilgningens størrelse er for en stor del basert på 
forskningsresultat (publikasjoner og doktorgrader). Forskningsstrategien i helseforetakene 
legges i samråd med universitetene og andre relevante forskningsinstitusjoner. 
Forskningsmidlene disponeres av Samarbeidsorganet, der universitet og helseforetak har lik 
representasjon. Forskningen fokuserer særlig på kliniske aktiviteter i helseforetakene, men 
også på annen medisinsk virksomhet inkludert helsetjenesteforskning og samhandling mellom 
primær- og spesialisthelsetjenesten. For helseforetakene har det betydning at forskningen 
viser en tematisk bredde og at den omfatter alle foretak og enheter. Samtidig må forskningen 
ha den konsentrasjon og fordypning som er nødvendig for å oppnå forskningsresultater på 
internasjonalt nivå. En vesentlig del av helseforetakenes forskningsmidler er knyttet opp til 
doktorgradsstipendiater og postdok stillinger. Institusjonstilknytning og lønnsforhold for disse 
stillingene er foreløpig ikke avklart.  
 
Fordypningsstillinger for leger er en viktig forskningsressurs ved mange avdelinger i 
helseforetakene, først og fremst ved de største sykehusene. Ved enkelte ledende enheter er 
opptil 25% av leger under spesialisering tilsatt i fordypningsstilling. I fordypningsstilling er 
forutsetningen at minst 50% av arbeidstiden skal brukes til forskning eller fordypning. Ved de 
ledende helseforetakene er det et sterkt og entydig ønske om at minst 50% av arbeidstiden i 
slike stillinger skal benyttes til forskningsprosjekter. Det er samtidig et sterkt ønske om flere 
slike stillinger. Helseforetakene anser dem som særlig verdifulle. I en del tilfeller vil det best 
fremme enhetens forskning at leger som allerede har doktorgrad, tilsettes i 
fordypningsstilling. Fordypningsstillinger er nå knyttet til leger under spesialisering. Man bør 
overveie tilsvarende ordninger for leger i helseforetakene som allerede er spesialister 
(forskerstilling). Det er viktig at fordypningsstillingene gjøres attraktive gjennom 
arbeidsbetingelser, meritt og lønn. Det er likeledes viktig at det stilles konkrete og klare krav 
til forskning i stillingene.  
 
Overlegepermisjon etter et visst antall år er en tariffestet rettighet. Overlegepermisjonen 
forutsetter søknad og prosjekt. Overlegepermisjon utnyttes generelt ikke godt nok til å 
fremme og utføre forskning. Permisjonsordninger som gjelder forskning og 
forskningsprosjekter bør ha andre og bedre betingelser enn permisjoner som har et mindre 
ambisiøst faglig siktemål.  
 
Leger med hovedstilling ved et universitet og bistilling ved helseforetak representerer en 
ledende medisinsk forskningsressurs. Stillingenes arbeidsbetingelser må avspeile hvor viktige 
de er for helseforetakenes ledende faglige virksomhet. Ikke minst bør stillingsinnehaverne ha 
reell innflytelse på fagenhetenes drift.  
 
 
9. Forskning i allmennmedisin 
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Allmennmedisinsk praksis er med sitt mangfold av pasienter i stor grad tuftet på 
erfaringsbasert kunnskap. Det er et markert behov for å styrke det forskningsbaserte 
fundamentet for klinisk praksis i denne delen av medisinen. Det er videre viktig å styrke 
forskningen på de store helseutfordringer i befolkningen slik de kommer til uttrykk i 
primærhelsetjenesten, særlig blant kronisk syke og eldre. Implementeringsforskning hvor 
overførbarheten av resultater fra den generelle medisinske forskningen til 
primærhelsetjenesten blir vitenskapelig vurdert, er av økende betydning.  
Det har de siste årtier eksistert en ordning med stipend av 1-6 måneders varighet  for 
allmennpraktikere som ønsker å sette i gang lokale forskningsprosjekter. Ordningen er 
finansiert av Legeforeningen og administreres av Legeforeningen og de allmennmedisinske 
universitetsinstituttene i fellesskap. Over 100 allmennpraktikere har til nå deltatt i ordningen. 
Den har fungert som rekrutteringsbase for allmennleger som har ønsket å gå videre med større 
arbeider inkludert doktrogradsprosjekt. Likevel står den allmennmedisinske forskningen 
nokså svakt i forhold til andre medisinske disipliner. Bare 1,8 % av norske allmennpraktikere 
har doktorgrad, betydelig mindre enn for andre legespesialister. 
 
Hovedtyngden av allmennmedisinsk forskning foregår ved de allmennmedisinske 
universitetsenhetene. Det ansees å være stort behov for økt veilederkapasitet, samordning og 
styrking av denne forskningen. Universitetsmiljøene alene har ikke ressurser til en nødvendig 
kvantitets- og kvalitetsheving. Den medisinske institusjonsforskningen har fått et betydelig 
løft gjennom helseforetakenes engasjement. Den allmennmedisinske forskningen har behov 
for et tilsvarende løft. Man kan tenke seg ulike organisatoriske og finansielle løsninger. 
Ordningene må sikre at det blir mulig for leger i allmennmedisin å delta i forskningsprosjekter 
i vanlig arbeidstid og med tilfredsstillende avlønning. Som for institusjonshelsetjenesten bør 
man se på løp for best mulig å kunne kombinere klinisk spesialitet og medisinsk doktorgrad. 
Fordypningsstillinger og opprettelse av postdok stillinger vil være naturlige virkemidler.  
 
 
10. Medisinsk forskning og universitetene 
 
Fire av Norges seks universitet har et eget medisinsk fakultet, og har dermed medisinsk 
forskning som en av sine hovedoppgaver. Den prioriteringen av medisinsk og helsefaglig 
forskning som uttrykkes av storting og regjering, gjenfinnes i varierende grad i universitetenes 
interne strategiske prioriteringer. Universitetene har imidlertid gjennom sitt arbeid i 
samarbeidsorganet med helseforetakene forpliktet seg til et vesentlig engasjement i medisinsk 
forskning. Universitetene har et selvfølgelig ansvar for alle deler av den obligatoriske 
forskeropplæringen. Akademiske stillinger med forskning som en hovedoppgave er tilknyttet 
universitetene (professor, førsteamanuensis, postdok stipendiat, doktorgradsstipendiat). 
Universitetene er vanligvis en sentral aktør når det gjelder å opprette kombinerte stillinger for 
forskning og annen medisinsk virksomhet. Deler av den medisinske forskningen vil 
universitetene av og til organisere i sin randsone, særlig der det er kommersielle og anvendte 
aspekter inne i bildet. De medisinske fakultetenes ansvarsområde internt på universitetene 
varierer. Det ansees viktig at forsknings- og utdanningsoppgaver knyttet til medisin og med 
relevans for legeprofesjonen legges til et medisinsk fakultet. Legeforeningen har tradisjonelt 
hatt et godt samarbeidsforhold til de medisinske fakultetene både når det gjelder forskning og 
utdanning, man har sett det som en felles oppgave at forskningen og utdanningen blir best 
mulig. Legeforeningen vil gjennom sine aktiviteter og tilstedeværelse ofte bidra til å fremme 
samarbeidet mellom universitetet og andre forskningsaktive institusjoner, i første rekke 
helseforetakene.  
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11. Forskningsengasjement i Legeforeningen 
 
Legeforeningen har som et av sine formål å fremme medisinsk vitenskapelig virksomhet. De 
viktigste søylene i Legeforeningen utgjøres av 7 yrkesforeninger, 62 spesialforeninger og 19 
fylkesavdelinger. Legeforeningens forskningsutvalg er oppnevnt av sentralstyret og er 
rådgiver for sentralstyret i spørsmål som angår medisinsk forskning. LVS ivaretar faglige og 
fagforeningsmessige saker for leger i vitenskapelige stillinger.  
 
En stor del av Legeforeningens faglige engasjement ligger i spesialforeningene. Dette gjelder 
også forskningsengasjementet. Spesialforeningene har nylig fått en sterkere formell rolle i 
Legeforeningen med økt representasjon i landsstyret. I en relativt fersk undersøkelse av 
spesialforeningenes og yrkesforeningenes holdning til forskningsoppgaver, fremkom 
betydelig variasjon. Alle spesialforeningene anså medisinsk forskning som viktig, og de aller 
fleste pekte på konkrete forskningsfremmende tiltak som de sto for. Enkelte spesialforeninger 
hadde en ambisiøs strategi for å fremme forskning og en konkret plan for å gjennomføre 
strategien. Andre pekte i større grad på problemer som svak økonomi og liten bistand i 
praktisk arbeid. Det var tydelig hvordan det forskningsfremmende arbeidet gikk lettest der det 
var muligheter for samarbeid med og økonomisk støtte fra farmasøytisk industri. I 
undersøkelsen skilte det allmennmedisinske fagområdet seg ut med en organisatorisk vilje til 
forskning og med planer om å benytte fagpolitiske virkemidler.  
 
Av yrkesforeningene har LVS et klart forskningspolitisk engasjement, mens dette ikke er like 
åpenbart i de øvrige yrkesforeningene eller i fylkesavdelingene. LVS har fra etableringen i 
1990 arbeidet for å bedre forskernes arbeidsvilkår, også fordi dette vil bedre rekrutteringen av 
leger til forskning. Det er viktig at LVS fortsetter dette arbeidet og på en mest mulig effektiv 
måte. 
 
I forslag som har kommet om organisatorisk omorganisering i Legeforeningen, har det vært 
pekt på at fagforeningsoppgaver kan komme i veien for faglig engasjement inkludert 
engasjement i medisinsk forskning. Det har fra mange aktører vært ønsket å styrke den faglige 
og forskningsmessige delen av Legeforeningens aktiviteter.  
 
Tidsskrift for Den norske lægeforening er viktig i Legeforeningens forskningsengasjement. 
Foreningens engasjement for medisinsk forskning kommer aller best frem i Tidsskriftets 
vitenskapelige profil med en stor andel originale, vitenskapelige artikler. Tidsskriftet holder 
en høy faglig kvalitet, gir plass til forskning og forskningsresultater, og har stort gjennomslag 
så vel blant norske leger som i norske medisinske og helsefaglige miljøer.  
 
Legeforeningen organiserer nesten alle norske leger. Den har en meget sentral plass i norsk 
medisin. Legeforeningens tillitsvalgte og ansatte påvirker norsk medisin og norsk medisinsk 
forskning. Den enkeltes engasjement for medisinsk forskning og forskningsetikk, samt den 
enkeltes egen erfaring fra medisinsk forskning har stor betydning for denne forskningens 
utvikling. Det overveiende flertall av de mest sentrale aktørene innen norsk medisinsk 
forskning er medlemmer av Legeforeningen.  
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12. Konklusjon:  
 
Retningslinjer for Legeforeningens arbeid med å fremme medisinsk forskning 
 
Legeforeningen må generelt være engasjert i og opptatt av medisinsk forskning. I beslutninger 
som taes og synspunkter som fremmes, må konsekvenser for forskning og forskningsetikk 
være en viktig premiss. Legeforeningens prinsipp- og arbeidsprogram må avspeile at 
forskning er en hovedoppgave for norsk medisinsk virksomhet og dermed for 
Legeforeningen. Den endringen som har funnet sted når det gjelder helseforetakenes oppgaver 
og prioriteringer, bør få konsekvenser for Legeforeningens prioriteringer. Beslutninger som 
taes i faglig og fagpolitisk sammenheng må så langt mulig være forankret i vitenskapelige 
data. 
 
Legeforeningen må sørge for at forskning, forskningsaktivitet og forskningsetikk fremmes 
innenfor vår egen organisasjon. Man bør vurdere om det er hensiktsmessig med eget 
forskningsutvalg, eventuelt forskningsansvarlig person i de ulike organer innen foreningen, 
slik som spesialforeninger, yrkesforeninger og fylkesforeninger. På tilsvarende måte bør man 
vurdere om disse foreningene skal inkludere det å fremme forskning blant sine oppgaver. 
 
Fagarbeidet i Legeforeningen drives for en stor del av spesialforeningene. Forskningsutvalget 
har nylig evaluert spesialforeningenes forskningsengasjement. Spesialforeningenes 
forskningsinitiativ og forskningsfremmende arbeid må i særlig grad stimuleres og 
oppmuntres, blant annet ved at de får nødvendige ressurser. 
 
I spesialistutdanningen av leger må forskning gies en tilstrekkelig plass. For noen kandidater, 
og eventuelt i noen spesialiteter, kan forskning utgjøre en svært vesentlig del av 
legespesialiteten. Det er viktig å være åpne for alternative opplegg for spesialistutdannelse 
som inkluderer forskningsoppgaver og forskningsaktivitet i vesentlig grad. Det er viktig å 
legge til rette for at leger tidlig i yrkesløpet kan oppnå dobbeltkompetanse, det vil si både 
medisinsk spesialitet og doktorgrad. Det er da nødvendig med faglige aktiviteter som kan 
utnyttes i begge løp.  
 
For å stimulere unge leger til forskning er det viktig at lønnsnivå for forskningsstipendiater og 
i postdoktorstillinger er tilstrekkelig høyt. Lønnen må kunne konkurrere med avlønning i 
andre og konkurrerende legestillinger. Dersom lønn for stipendiater og postdoktorer er 
vesentlig lavere enn i konkurrerende stillinger, er det særlig viktig å arbeide for at 
avlønningen etter oppnådd forskerkompetanse er vesentlig høyere med denne kompetansen 
enn uten slik kompetanse i ellers sammenlignbare stillinger. Legeforeningen bør arbeide for at 
det legges til rette for en god karrierevei innen akademisk medisin. Spranget fra 
postdoktorstilling til fast stilling som førsteamanuensis og professor er ofte langt og 
vanskelig.  
 
I faste vitenskapelige stillinger må lønnen minst tilsvare avlønning i kliniske stillinger, for å 
sikre at forskere med høy kompetanse forblir i forskningen. Det er særlig prekært å sikre 
tilstrekkelig gode betingelser for leger i forskerstillinger i basale (prekliniske) fag, og det er 
særlig viktig at rammebetingelsene er tilstrekkelig gode de første årene etter tilsetting.  
 
Legeforeningen bør arbeide for at forskningskompetanse er et krav i flest mulig stillinger, 
fordi all klinisk drift skal ivareta de tre aspektene behandling, utdanning og forskning. Dette 
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må gjelde både lederstillinger og stillinger med krav til stor faglig kompetanse. 
Forskningskompetanse vil vanligvis defineres som oppnådd doktorgrad, men i noen 
sammenhenger er det hensiktsmessig med høyere krav, for eksempel professorkompetanse.  
 
Legeforeningen bør generelt arbeide for at forskningskompetanse gir meritt ved vurderinger 
for alle typer tilsettinger i legestillinger og andre relevante stillinger. 
  
Fordypningsstillinger for underordnet lege ved sykehus er en vesentlig forskningsressurs. 
Legeforeningen bør arbeide for at flere stillinger opprettes, at kravet til forskning i stillingene 
blir mer eksplisitt, og at stillingene brukes aktivt til å fremme forskning ved institusjonene. 
Det bør opprettes tilsvarende fordypningsstillinger i primærmedisinen.  
 
Legeforeningen må få arbeidsgivere til å legge enda bedre til rette for at kombinerte stillinger 
der personer har tilsetting både ved helseforetak, helseinstitusjon, offentlig helseapparat eller 
primærhelsetjenesten og ved universitet blir gode forskningsstillinger. Dette må gjøres ved å 
arbeide for at en størst mulig andel av arbeidstiden i disse stillingene blir benyttet til 
forskning. Dette betyr blant annet at helseforetakene ser stillingene som en forskningsressurs 
der de definerer stillingene som en viktig del av sin forskningssatsing. Stillingsbetingelsene 
må gjøres attraktive for innehaverne når det gjelder lønns- og arbeidsforhold. Selv uten vakt 
og helgedagsarbeid må stillingene gi en avlønning som korresponderer med at 
stillingsinnehaverne har ledende kompetanse.  
 
I utarbeidelse av tjenesteplaner og stillingsbeskrivelser for leger må man alltid omtale 
forskningsaspektet ved stillingen. Der hvor forskingsoppgaver tilligger stillingen, må 
forskningsandelen av stillingen tallfestes. Tilstrekkelige driftsmidler må allokeres til 
stillingen. 
 
Helseforetakene og samarbeidsorganene mellom de regionale helseforetakene og 
universitetene er sentrale aktører i norsk medisinsk forskning. Legeforeningen må arbeide for 
at forskning får en tilstrekkelig plass med tilstrekkelige ressurser og at forskningsetiske 
aspekter blir ivaretatt i dette samarbeidet. I styresammensetning, ledelsesrekruttering og i 
diverse utvalg ved helseforetakene må Legeforeningen medvirke til at forskning fremmes av 
Foreningens medlemmer.  
  
Legeforeningen bør i særlig grad ha sin oppmerksomhet på utfordringer for legebasert 
forskning i noen disipliner. Innen basalfag som cellebiologi og molekylærmedisin, biokjemi, 
anatomi og fysiologi er legeandelen av forskerne sterkt synkende. Dette vil på sikt trolig 
svekke forskningens relevans og dens overføringsverdi til klinisk medisin. Innen en del 
parakliniske fag som patologi, genetikk, klinisk biokjemi og mikrobiologi synes 
forskningsintensiteten mange steder å være avtagende. Dette er særlig bekymringsfullt fordi 
forskning i klinisk medisin vil styrkes betraktelig av aktive og levende forskningsmiljøer 
innen disse fagene. Legeforeningen bør vurdere å medvirke til selektive stimuleringstiltak for 
å fremme medisinsk forskning og legeutført forskning innen utvalgte områder. 
 
Å fremme forskning i allmennpraksis er en hovedoppgave for Legeforeningen. Med 
allmennleger som selvstendig næringsdrivende og manglende sentrale bevilgninger via 
helseforetak, må Legeforeningen, de akademiske miljøene og det offentlige samarbeide om å 
få på plass et særskilt forskningsfond for allmennpraksis. Det er nødvendig med en helhetlig, 
nasjonal struktur der forskningsenheter opprettes og knyttes til de etablerte og ledende 
allmennmedisinske forskningsmiljøene. Videre bør det utvikles forskningsnettverk av 
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allmennpraktikere spredt over hele landet hvor relevant, praksisnær forskning kan utføres. 
Disse forskningsnettverkene bør utgå og driftes fra forskningsenhetene/ 
universitetsinstituttene for allmennmedisin.  
 
Brobyggingsfunksjonen er viktig også når det gjelder overføringsverdien av 
forskningsresultater mellom spesialisthelsetjenesten og allmennpraksis. Vurdering av relevans 
og konsekvens av innføring av spesialistrelaterte forskningsresultater i allmennpraksis, 
implementeringsforskning, er en viktig forskningsoppgave som Legeforeningen bør støtte opp 
om. 
  
Legeforeningen bør generelt være varsomme med å sidestille forskning med utvikling, 
utdanning og andre gode aktiviteter. Forskning er en godt definert, krevende og selvstendig 
aktivitet, med andre krav enn utdanning og utvikling. FoU kan i et forskningsperspektiv være 
en tilslørende betegnelse som i verste fall heller svekker enn fremmer genuin forskning. 
 
I regler og rettigheter for faglig begrunnede permisjoner må det legges til rette for å fremme 
forskning. Det bør gjelde ulike regler om permisjonen skal benyttes til god forskning i et 
definert forskningsprosjekt eller om den skal brukes til mer uspesifikk fordypning, eventuelt 
utdanning. Permisjonsbetingelser kan med fordel være ulike dersom det dreier seg om definert 
langvarig forskningsopphold ved annen institusjon enn ved fordypning ved egen institusjon, 
og ulike ved deltagelse på kongress med eget forskningsbasert innlegg enn ved deltagelse uten 
slikt innlegg.  
  
I sitt forskningsfremmende arbeid bør Legeforeningen ivareta store og sterke 
forskningsgrupper. I evalueringen av norsk medisinsk forskning påpekes det som en særlig 
svakhet at det drives utstrakt fragmentert og isolert forskning i mindre grupper. I norsk 
medisinsk forskning er miljøene knyttet til universitetene og universitetssykehusene de 
dominerende. Det er i disse miljøene man kan få til brobyggingsforskning mellom kliniske og 
basale medisinske miljøer, såkalt translasjonsforskning.  Man må allikevel ikke glemme å 
legge forholdene til rette for bredde og nyskapning i mindre miljøer. I et langsiktig perspektiv 
må både topp og bredde sikres vekstforhold hvis man på nasjonal basis skal lykkes med økt 
satsing. 
 
Forskerlinje for medisinerstudenter, som finnes ved de fire norske universitetene med 
legeutdanning, er et viktig forskningsfremmende tiltak. Legeforeningen må støtte tiltaket, og 
være med å legge forholdene til rette for en god karrierevei for forskerlinjestudenter. Også 
medisinerstudenter utenom forskerlinjen må gis muligheter for forskning og støtte til 
forskning. 
 
Forskningsbasert undervisning er et prinsipp for utdanningen av norske leger. 
Legeforeningens støtte til forskning vil dermed medvirke til god utdanning, samtidig som 
støtte til forskningsbasert undervisning vil støtte forskningen og utvikling av god 
forskningsetikk.  
 
Tidsskriftet må opprettholde sin forskningsprofil. Tidsskriftet er et vesentlig element for å 
opprettholde forskningsaktivitet på bred basis blant Legeforeningens medlemmer og i norske 
medisinske institusjoner. Tidsskriftet er i dag det mest synlige uttrykk for Legeforeningens 
forskningsengasjement. 
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Legeforeningen bør fremme forskningsformidling. Tidsskriftet er en god forskningsformidler, 
men også andre kanaler bør taes i bruk, ikke minst direkte og selektive kontakter med 
mediene.  
 
Forholdet til legemiddelindustrien er viktig for norsk medisinsk forskning. 
Legemiddelindustriens ressurser bør i størst mulig grad komme norsk medisinsk forskning til 
gode. I avtalene med legemiddelindustrien må dette aspektet vektlegges. Legeforeningen og 
industrien må sammen finne ordninger som er etisk og juridisk gode og som medfører at 
industriressurser kan brukes for å støtte god og uavhengig medisinsk forskning, for eksempel 
gjennom et fond. 
 
Legeforeningen må som aktiv samfunnsaktør, mot politiske miljøer, mot presse og mot 
samfunnet ellers profilere forskning. I høringsuttalelser må konsekvenser for forskning 
vurderes og forskningsstimulerende tiltak fremmes. I saker som for eksempel berører 
innsamling av persondata og bruk av biologisk materiale må de forskningsmessige 
konsekvensene gies stor plass. Legeforeningen må være på vakt mot at medisinsk forskning 
vanskeliggjøres ved uhensiktsmessig lovregulering, administrasjon og byråkratisering. 
 
Legeforeningens arbeid knyttet til etikk og lovgivning må ha det å fremme medisinsk 
forskning som en vesentlig rettesnor. God medisinsk forskning er i seg selv etisk høyverdig, 
mens dårlig forskning og manglende forskning kan være etisk betenkelig, også overfor 
deltagende pasienter. Med økte produksjonskrav i forskningen vil forskningsetikk bli et stadig 
viktigere innsatsområde. 
 
Forskningspriser har en viktig signalverdi. Legeforeningen bør medvirke til at 
forskningspriser opprettes, at de oppfattes som store og viktige, og ikke minst at de profileres 
på en god måte. 
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