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Sak 34/13 Referat og dagsorden 

Kommentar til dagsorden: August melder seg inhabil i sak 38/13 – høring om studieplan fra 

Bergen. Sak 36/13 og 39 /13 på dagsorden byttes. 

Referat godkjent. 

 

Sak 35/13 Orienterings-, oppfølgingssaker  
Gjennomgang av saker som ble tatt opp på dialogmøte med Forskningsrådet, og på miniseminar 

med Folkehelseinstituttet, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), 

Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret.  

 

Presentasjoner fra møtet med Forskningsrådet som omhandlet organisering av Forskningsrådet, 

HelseOmsorg21 og FriPro ble særlig gjennomgått.  

 

Forskningsutvalget ønsker å bli invitert på dialogmøter og/eller at dialogmøter gjennomføres i 

forbindelse med Forskningsutvalgets møter. Aktuelt for dette er møter med Forskningsrådet, 

Kunnskapssenteret og dialogmøte om Helseregistre. Det er også aktuelt for Forskningsutvalget å 

spille inn saker til møter med fakultetsledelsen som FAG gjennomfører jevnlig. 

 

Vedtak: Utvalgets ønske om å delta på dialogmøter videreformidles til sekretariatet av 

Ida. Ida sjekker medlemslisten til Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG). 

Det bør vurderes om det er aktuelt for Legeforeningen å søke om observatørstatus. 

 

Sak 39/13 Oppfølging av fagevalueringen av biologi, medisin og helsefag (flytte frem) 

Ole presenterte Forskningsrådets oppfølging av fagevalueringen fra 2011. De viktigste tiltak for å 

følge opp fagevalueringens anbefalinger ble gjennomgått: 

1. Kritisk masse/nasjonale fortrinn/nasjonalt og internasjonalt samarbeid 

2. Infrastruktur. Særlig viktige områder: Tilgang til internasjonale infrastrukturmidler 

avhenger ofte av at man først har tilgang på midler til å betale «medlemsavgift» i de 

aktuelle internasjonale miljøene 

3. Karriereveier og rekruttering. Særlig viktig område: Karrierevei i foretrakssystemet 

også for realister (ikke-medisinere) 

4. Klinisk forskning, ressurser og strategi 

5. Finansiering. Særlig viktig område: EU midler og tilgang til dette, opprettholdelse av 

regionale øremerkede forskningsmidler 

 

Hovedtiltak verdt å følge er styrking av FriPro, oppbygging av infrastruktur og karriereveier. 

 

Vedtak: Forskningsutvalget følger opp punkter i rapporten som er aktuelle. 

 

  

 



Sak 36/13 Rapport fra avtroppende utvalg og anbefalinger for videre arbeid 

Kari Schrøder Hansen, seksjonssjef, og Hege Gjessing, president, ble ønsket velkommen.  

Presentasjon av Forskningsutvalget ved Ole.  

 

Bestillinger fra president 

En hovedutfordring fremover er å prioritere blant de sakene utvalget har trukket frem. 

Sentralstyret ønsker en enda tydeligere anbefaling fra utvalget.  

 

Følgende områder anses som viktige for president: 

 Sak om spesialitetsstruktur. Til orientering er det to viktige temaer som har ført til 

utsettelse i dette arbeidet fra myndighetenes side; krav til «spesialister i front» og ønsket 

om en ny spesialitet i akuttmedisin 

 Hvem bør ha ansvar for spesialistutdanningen? Universiteter eller andre? 

 Det har også vært snakket om å fjerne gruppe 1 sykehus. Direkte spørsmål til utvalget: 

Fungerer eksisterende ordningen med gruppe 1 sykehus? 

 Helseomsorg21 – Hva bør være den viktigste saken for president å ta opp med Jon Arne 

Røttingen?  

 Legemiddelindustrien - Har vi fortsatt de samme utfordringene i forholdet til denne 

industrien som før? 

 

Tilbakemelding fra Utvalget 

 

HelseOmsorg21 

1. Forskning i primærhelsetjenesten.  

Det må satses særskilt på dette området. Utfordringene er å sikre at satsingen holder 

kvalitetsmessige mål. Det er et stort behov for et pasientregister i primærhelsetjenesten tilsvarende 

det som finnes for spesialisthelsetjenesten. Utfordring med valgt løsningen som nå skisseres, er 

forventningene til bruk av ICPC som kode verktøy. 

 

2. Det er for dårlig utnyttelse av forskningskompetansen som eksisterer i helsevesenet, dette 

handler mye om organisering av helsetjenesten. Leger med doktorgrad får ikke brukt sin 

kompetanse. Det må være mer fleksibilitet i stillingsstrukturen og tid til forskning.  

 

3. Integrasjon av klinikk og forskning er - og bør være fremover - et hovedanliggende. Et 

argument for å beholde systemet med gruppe 1 sykehus er at slike sykehus legger til rette for 

nettverk og miljø, og ikke minst tid avsatt til forskning. Dette er med på å fremme integrasjon av 

forskning og klinikk. Samtidig er det viktigste i gruppe 1 funksjonen selve innholdet i systemet og 

ikke systemet i seg selv. Det vil bli viktig å beholde den akademiske forankring som ligger i 

gruppe 1 funksjonen dersom denne funksjonen fjernes.  

 

4. Medisin må være en forskningsbasert disiplin der forskning og forskningskompetanse er med 

gjennom hele karriere løpet.  

 

5. «Knoppskyting fra gode miljøer» er viktig i arbeidet med å styrke forskning. Det er viktig å i 

større grad sikre arbeid på tvers, og viktig å bygge på kompetanse fra andre gode miljøer. Gode 

miljøer og forskning skal premieres, men det vil det alltid være et behov for en basis bevilgning 

som kan bidra til å bygge opp miljøer til en kritisk masse.  

 

6. Et viktig område for Legeforeningen fremover er translasjonsforskning. Legeforeningen bør 

være «frontkjemper» for translasjonsforskning. Er det mulig å forene forskning i 

primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten?   

 



7. Vi må gå fra fokus på produktivitet (effektivitet) til vurdering av innholdet (kvalitet). Det 

overordnede fokuset må være det kvalitative.  

 

8. Innovasjon. Hva er det og hva bør vi legge inn under hatten «innovasjon i helse- og 

omsorgstjenesten»? Dette handler både om teknologisk innovasjon og bioteknologisk innovasjon.  

 

9. Industrien i Norge må «tilbake på banen». Det vil være et behov for at norsk industri 

samarbeider med internasjonale grupperinger. Samtidig er det fortsatt noen utfordringer med 

mangel på publisering av negative resultater.  

 

 

Sak 37/13 Høring - HelseOmsorg21    

Vedtak: Fordeles av et arbeidsutvalg bestående av Ole, Per og Ida.  

 

Sak 38/13 Andre aktuelle høringer  

Høring om ny studieplan i medisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet UiB. 

Vedtak: Andreas Habberstad tar et ansvar gitt at han får innspill fra de andre i utvalget.  

 

Høring Sentralstyresak - spørsmål om endringer av LVS` lover og retningslinjer for tilhørighet til 

yrkesforening 

Vedtak: Forskningsutvalget støtter LVS i forslag til endring 

 

Intern høring - Legeforeningens landsstyremøte 2014 - forslag til tema for den helsepolitiske 

debatt og forslag til saker under Sak 9 Aktuelle saker 

Vedtak: Ikke gjort vedtak 

 

Sak 40/13 Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 

 


