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Dnlf Forskningsutvalgets medlemmer 

   
Deres ref.:  Vår ref.:  Dato: 4.3. 2013 

 

Referat Forskningsutvalget 4. 3.2013 
Godkjent i møte 10. juni 2013.06.06 

 
Sak 8/13 Godkjenning av dagsorden, gjennomgang av referat:  

Vedrørende endring av møtetidspunkt. Møtet bør som hovedregel starte 10.15 dersom ikke det ikke er 

noe særskilt tilsier en flytting. 

Referat godkjent. 

 

Sak 9/13 Refleksjoner fra C-kurs Lysebu 

Tilbakemeldinger: 

Nina Evjens presentasjon var en god og rask innføring i spesialistregelverket.  

Eivind Solheim presentasjon viste hvordan man i Bergen har klart å få forskning inn i B-avtalen.  

August Bakke presentasjon reflekterte rundt hvorfor forskningskompetanse er viktig (sett i fra 

arbeidsgiver side). 

Sten Lindahl presenterte tankene bak planleggingen av nye Karolinska sjukhus.  

Stig Slørdahl og Kirsti presenterte spørsmålet om tillitsvalgtes rolle ved ansettelse i vitenskapelige 

stillinger. 
Olav Røise presenterte hvordan de på hans klinikk har greid å integrere forskning i klinikk innenfor 

eksisterende regelverk 

 Vedtak: Gjennomgående tilbakemelding er at kurset var godt, men at vi ikke helt har nådd 

stor nok målgruppe. Dette følges opp og kurset foreslås forsøkt løftes inn som del av 

obligatorisk kursprogram (A-kurs) 

 

Sak 10/13 Aktuelle høringer 

Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen. 

Høringsfrist: 08.april 2013 

 Vedtak: Forskningsutvalget har ingen kandidater å fremme i første omgang, men har 

kommentarer til nominasjonsprosessen. Prosessen er for dårlig beskrevet i høringsbrevet. 

Forskningsutvalget mener dette kan påvirke prisens anseelse. Ønsker ved en senere anledning 

at slike priser presenteres på en bedre måte. Ansvar Ida 

 

Landsstyresak - Fremtidig spesialitetsstruktur 

Høringsfrist: 10.04.13 

Landsstyresak - legespesialistenes etterutdanning 

Høringsfrist: 10.april 2013 

 Vedtak: De to høringene bør sees i sammenheng. Nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 

Ole, Andreas, Eystein, Ole, og Ida. Høringen sendes i tillegg til alle i utvalget. Ansvar Ida  

 

Forskningsrådet har lansert satsingen «Flere aktive og sunne år og det store programmet Gode og 

effektive tjenester». Kommer til å komme som høring. Hva bør Legeforeningen spille inn? 

 Vedtak: Avventer høring 

 

Sak 11/13 Forskning i primærhelsetjenesten  

Diskusjon: 

Den største utfordringen er at allmennmedisinsk forskning er underfinansiert og ikke lovpålagt.  

 



 

 

Det vil ikke være formålstjenlig for Legeforeningen å gå for lovfesting av allmennmedisinsk 

forskning. Samtidig er dette viktig å følge opp fordi det samtidig betyr at allmennmedisinsk 

forskning ikke ligger under «sørge for» ansvaret.  

 

Mulige veier for Legeforeningen å gå: 

 Arbeide for at de som forsker i primærhelsetjenesten skal få tilgang på foretaks midler 

på selvstendig grunnlag.  

 Styrking av allmennmedisinske forskningsmiljøer, f.eks. i forhold til å søke midler fra 

Forskningsrådet 

 Se på mulighet for å styrke veiledningskapasiteten.  

 

Hvordan jobber Legeforeningen med å styrke allmennmedisinsk forskning nå?  

Jobber politisk med en økonomisk opptrappingsplan for de eksisterende forskningsenhetene.  

 

Forskningsutvalget mener det er tre hovedområder som Legeforeningen bør følge opp:  

De strukturelle forhold som gjør arbeidsgivers ansvar for å tilrettelegge for allmennmedisinsk 

forskning vanskelig.  

De juridiske utfordringene som følger av at allmennmedisinsk forskning ikke lovbestemt.  

Den økonomiske situasjonen med underfinansiering 

 

Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen må utgjøre kjernen i 

utforming av Legeforeningens politikk.  

  

Vedtak: Saken gjøres til hovedsak på neste møte. Det må settes opp noen punkter og en plan 

for møtet. Elise og Per gis ansvar for å lage en plan sammen med Marit Hermansen. Ida 

følger opp.  

 
Sak 12/13 Forskningskompetanse inn i spesialistutdanningen.  

Innledning ved Ole: 

Forskning er de senere år blitt løfte opp på dagsorden i Legeforeningens politikk. 

Forskningsutvalget har satt på agendaen at forskning og forskningskompetanse i større grad 

må inn i spesialistutdanningen. Dette for blant annet å sikre en tettere integrasjon mellom 

forskning og klinikk.  

Det blir viktig å ta opp dette særlig i forbindelse med de to høringer som nå er sendt ut, 

landsstyresak om spesialitetsstruktur og landsstyresak om etterutdanning.  

Tidligere aktuelle saker i Legeforeningen er redusering av forskning som tellende tjeneste fra 

1 til ½ år innen for indremedisin og generell kirurgi.  

 

Forskningsutvalget mener det er to utfordringer som nå bør løftes: 

1. Hvordan få forskningskompetanse inn som en basis kompetanse for legene for slik å sikre 

at forskning ligger som en grunnpilar for all medisinsk forskning på en god måte. 

2. Hvordan samtidig sikre at de som ønsker å forske skal få mer forskningstid inn som 

tellende tjeneste.  

 

Innledning ved Kristin Bjørnland (leder spesialitetsrådet) 

Spesialitetsrådet er et rådgivende organ ovenfor sentralstyret.  

Spesialitetsrådet er opptatt av hva som skjer med spesialitetsutdanningen nå som 

myndigheten har tatt en mer aktiv rolle.  

Det holdes et årlig seminar for spesialitetskomiteene på Soria Moria i mai.  

 

Spesialitetsrådet har behandlet få men noen saker knyttet til forskning tidligere.  



 

 

Som nedskjæringen av den totale tiden til utdanningen innen generell kirurgi og indremedisin 

(og dermed forskning), og diskusjon rundt akademisktjeneste på gruppe I sykehus.  

 

Forskningskompetanse har ikke vært diskutert noe særlig i spesialitetskomiteene ut over dette 

med behovet for tjeneste innenfor gruppe I sykehus (dvs. der det er «akademisk aktivitet»), 

særlig innenfor kirurgiske fag. Det ble da diskutert opp mot behovet for å ha tjeneste på 

gruppe II sykehus.  

 

Det ble gitt en kort gjennomgang av arbeidet med å få forskningskompetanse (samt 

kunnskapshåndtering og kvalitetsforbedringskompetanse) inn i grunnutdanning i Trondheim 

og Tromsø.  

 

Diskusjon: 

 Viktig å vise til at legeprofesjonen har en vitenskapelig kompetanse som er annerledes 

enn andre profesjoner. Dette er også aktuelt i forhold til «task-skifte» diskusjonen.  

 Legen har en særlig posisjon som en aktør som skal kunne hente ut informasjon fra 

vitenskapelig litteratur.  

 Er det behov for å tenkte annerledes i utformingen av legerollen?  

 Kunnskapsbasert praksis er på vei inn i helsediskusjonen. Blant annet som en del av 

diskusjonene rundt utforming av retningslinjer. Skal man få til kunnskapsbasert 

praksis må spesialistkandidatene som minimum ha en kompetanse til å lese 

forskningsbasert litteratur. Likevel er opplæring i forskningskompetanse fraværende i 

spesialistutdanningen.  

 Det er viktig å få frem at forskning blant leger har en egen art som er viktig å ta vare 

på. Dette kan ikke overlate alt til andre profesjoner.  

 Det må settes mer spesifikke krav til kursing innenfor forskningsmetodikk.  

 Hvordan kan Legeforeningen bli konkrete? Her er det to momenter: 1. Det må 

etableres en basiskomponent som alle leger må innom. Dette kan være en slags 

skreddersydd variant av doktorgradsprogrammet. 2. Få inn en mer fleksibel ordning 

med godkjenning av forskning i tellende tjeneste tilpasset de som ønsker en større vei 

inn i forskningen. Her kan man f.eks. sette et krav om at forskningen skal være 

relevant.  

 Det kan komme mye motstand mot et eventuelt krav om å erstatte tjeneste med 

forskning. Press mot prosedyrekrav er stor nok som det er. Spørsmålet om hva 

«relevant forskning» er vil også være en utfordring.  

 Legeforeningen har tidligere sendt inn forslag til HOD om at 20 % av en LiS-stilling 

(ut over det 1-1/2 året som nå skal kunne brukes til forskning) bør kunne brukes til 

forskning og som kan erstatte tjeneste. Det er ikke kommet noen tilbakemelding fra 

myndighetene på dette.  

 Tromsø har innført et langsgående kurs i vitenskapelig kompetanse. Her forsøker man 

å få forskningskompetansen integrert som en del av alle kurs i grunnutdanningen. Kan 

forsøke det sammen innenfor spesialistutdanningen? 

 I forbindelse med det økende fokuset på behovet for gode pasientforløp er også dette 

med forskningskompetanse grunnleggende.  

 Hva er arbeidsgivers ansvar i å tilrettelegge for eller ta et ansvar for at 

forskningskompetanse kommer inn som en del av legers videre- og etterutdanning? 

Viktig å problematisere dette slik at det ikke blir den individuelles ansvar å sørge for 

egen kompetanse.  

 Mye av utfordringen ligger i hvordan drift prioriteres i stedet for etterutdanning.  



 

 

 I Trondheim ønsker de nå å legge til rette for KloK konseptet. Det spennende i denne 

prosessen er at utdanningssjefen for St Olav var med på planleggingen av 

grunnutdanningen. Er med på å gjøre arbeidsgiver ansvarlig.  

 Forskning en hoveddel av utdanningen i Trondheim. De er krave om at studentene 

skal gjennomføre 16 uker med et forskningsprosjekt.  

 Det er viktig å ta med at ingen ting endrer seg uten at man gjør det til noe obligatorisk 

for leger.  

 Forskningsutvalgets rolle vil være å sette på agendaen et eller to forslag til hvordan 

forskning bør inkorporeres inn i spesialistutdanningen.  

 Som argumentasjon for å involvere forskningskompetanse i utdanning i Trondheim er 

at dersom forskningskompetansen er for dårlig vil det få konsekvens for 

pasientsikkerhet. Derfor ønsker de forskningskompetanse inn i studiet. Bør av samme 

grunn inn i hele grunn-, videre- og etterutdanningen.  

 Det er også viktig å styrke forskningskompetansen blant de som skal undervise 

studentene.  

 Et alternativ eller komplementerende alternativ, er å argumentere for at eksisterende 

krav til internundervisning (innebefattet forskningsmetodikk) faktisk blir oppfylt og at 

rett til tid til fordypning faktisk blir gitt og benyttet.  

 F.eks. kan internundervisning få integrert i seg krav om å kunne argumentere at det 

man gjør er kunnskapsbasert. Dette er et spørsmål om kultur og kulturendring  

 

Vedtak: Forskningsutvalget lager et forslag til krav om minimumskompetanse og hvordan 

utvalget anbefaler å få dette til.  

Her bør det inn noe om forslag til hvordan man kan sikre at all undervisning, også 

internundervisning, har integrert i seg noe om kunnskapsbasert praksis. Det bør komme frem 

hva slags tillitskomponent utvalget kan tenke (f.eks. et slags obligatorisk ukeskurs relevant 

for egen fagområde som skal omfatte både kompetanse i forskningsmetodikk og 

kunnskapshåndtering, kurset baserer seg på basiskomponenten). 

Det vil her være viktig å være konkret på hvordan en basiskomponent skal kunne ordnes 

strukturelt mer enn hva selve innholdet bør være. F.eks. noe om at det bør være en fleksibel 

komponent. 

Ansvar ikke avklart.  

 
Sak 13/13 Hvordan kan legeforeningen bidra til å tilrettelegge for forskning for leger i 

spesialisering? 

Utsettes til neste møte. 

 
Sak 14/13 Saker for nettsidene  

Ingen meldt. 

 
Sak 15/13 Orienterings-, oppfølgingssaker 

Orientering fra NMF møtet ved Andreas. 

Viktige saker: 

 Forholdet mellom Nmf utland vs. innlad 

 Hospitering og praksisopphold bør skje i tilknytning til det universitet man studerer 

 Går inn for at fakultetene i større grad skal publisere i fora som har «open access». Handler 

om å tilgjengelig gjøre forskning 

 Oppfølging av sommerstipend ordningen. UiO har igjen gått vekk fra ordningen.  

 Forskningsutveksling om sommeren. Utfordringer med veiledningskapasitet er  

 

Ny Stortingsmelding om forskning lanseres 8. mars.  



 

 
Sak 16/13 Eventuelt 

Saker til neste møte:  

 Funksjonstid gjøres til sak på junimøtet. 
 Forskning i primærhelsetjenesten. 

 Hvordan kan legeforeningen bidra til å tilrettelegge for forskning for leger i spesialisering? 

Mellom møtene 

 Høring om ny stortingsmelding. 

 Alle bes om å se på «stort program» og forberede evt. ting som bør tas opp i forbindelse med 

høring som vil komme. 

 


