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Dnlf Forskningsutvalgets medlemmer 

   
Deres ref.:  Vår ref.:  Dato: 17.9. 2013 

 

Referat Forskningsutvalget 10. 6.2013 
Godkjent i møte 17/9-2013 

 
Tilstede av utvalgets medlemmer: Elise Klouman, August Bakke, Per Hjortdahl, Ole Sejersted, 

Andreas Habberstad, Berit Schei 

 

Spesielt inviterte (tilstede på respektive saker): Tor Carlsen, Marit Hermansen, Ole Anders Stensen 

 

Referent: Eystein Hellstrøm Hoddevik 

 
Sak 17/13 Godkjenning av dagsorden, gjennomgang av referat:  

Dagsorden godkjent.  

Referat godkjent.  

 

Sak 18/13 Forskning i primærhelsetjenesten 

Innledning v/ Sejersted vedr. allmennmedisinsk forskning i «Forskning er helsetjenestens grunnpilar».  

 

Status for struktur og innhold på allmennmedisinsk forskning i dag v/Tor Carlsen:  

Redegjorde systematisk for hvilke institusjoner vi har p.t. samt historikk og utfordringer i 

allmennmedisinsk forskning. Viste bl.a. til Jørund Straands innlegg i allmenpraktikerforeningens 

jubileumsblad i anledning 75 års jubileet “Allmennmedisinsk forskning 1988-2013 ut av skyggen og 

fram i lyset”.  

 

For å sette temaet i perspektiv vises det til at Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har om lag 

6000 medlemmer, og der 4300 er fastlegehjemler. Andelen med akademisk kompetanse blant NFAs 

medlemmer er anslagsvis 2 % (i andre kliniske spesialiteter om lag 8 %).  

 

Struktur og institusjoner 

Avdelinger for akademisk allmennmedisin: Etablert ved hver av de fire medisinske fakultetene. Det 

første etablert i 1986. Avdelingene er del av universitetssektoren og støttes derfra.  

 

Allmennmedisinske forskningsenheter (AFE): Etablert i 2006 etter inspirasjon fra Danmark, og er 

knyttet til hver av de fire medisinske fakultetene men på noe ulike måter. Struktur og drift av AFEene 

finansieres ved årlige bevilgninger over Statsbudsjettet. Ambisjonsnivået var at budsjettet skulle være 

på 40 millioner per år, men realiteten er at bevilgningen er langt mindre (inneværende år NOK 14.5 

millioner). Stipendiatmidler må skaffes eksternt.  

 

Totalt har de akademiske allmennmedisinske miljøene 29 professorer (21 årsverk), 25 

førsteamanuensis stillinger og 70-80 Phd stipendiater i Norge.  

I tillegg finnes kompetansesentra i Bergen (Legevaktssenteret), Oslo (Antibiotikasenteret) og Tromsø 

(Distriktsmedisinsk senter). 

 

Allmenntannnettverket: Et samarbeid mellom odontologi og allmennmedisin, for å evaluere hvordan 

forskningsnettverk kan bygges og driftes blant allmennleger og tannleger i Norge, støttet av HOD. 

Dette utvalget har foretatt studieturer til UK og Nederland.  

 

 



 

 
Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM): Felles initiativ fra de 4 akademiske miljøene. 

Fått bevilgning fra NFR for å utvikle og drifte en slik nasjonal forskerskole for å bygge opp og 

forsterke akademisk forskerkompetanse. Tiltenkt å være et supplement til PhD utdanning for å 

etablere verktøy og internasjonal kontakt i allmennmedisinsk forskning. 

  

Finansiering 

Allmennmedisinsk forskingsfond (AMFF) administreres av Dnlf og bidrar til finansiering av 

allmennmedisinske doktorgrads-stipendiater. Midlene skaffes via de årlige Normaltariff 

forhandlingene som finner sted mellom Staten og Dnlf. Noe midler er også tilgjengelig via Fond II, 

men dette er primært til kurs og ikke som forskningsfinansiering.  

 

I helseforetakene er en prosentvis andel (3-5 %) av de tildelte statlige midlene øremerket forskning. 

Dette er ikke tilfelle i primærhelsetjenesten. Helseforetakenes midler skal kanaliseres via foretakene, 

og brukes primært i spesialisthelsetjenesten. Det er vanskelig for allmennmedisinsk forskning å få 

tilgang til noen av disse midlene, med mindre det gjøres i samarbeide med spesialisthelsetjenesten. 

Reglene for dette tolkes noe forskjellig i de fire regionale helseforetakene.  

 

Forskningsnettverk og programforskning:  

Diskusjon rundt forvaltning av forskningsmidlene og utfordringer hva angår et relativt fravær av 

forskningsnettverk. Bildet som tegner seg av forskningen i allmennmedisin minner mer om en variert 

bukett av fine blomster, enn et symfoniorkester med dirigent. Temavalg er i stor grad preget av den 

enkelte forskers interesser mer enn et bevisst valg og prioritering av forskningstemaer. Det har vært 

diskutert i hvilken grad det skal etableres/foreligge en form for programforskning også i 

allmennmedisin. Enn så lenge er forskningen i all hovedsak motivert av kompetanse og interesse til 

enkeltpersoner på de respektive utdanningsstedene. Det foreligger kun beskjedne, økonomiske midler 

til slik finansiering og dermed har dette ikke blitt gjort.  

 

Forskjell på primærlegetjenesten og primærhelsetjenesten. Kommunene har ingen faglig kraft for å 

utvikle primærlegetjenesten, og ingen formell kompetanse/institusjon for å ivareta kravet om 

forskning. Dermed har Dnlf engasjert seg i problemstillingen.   

 

Hva er de største praktiske utfordringer i dagens struktur v/Marit Hermansen  

Hermansen redegjorde for flere utfordringer ved dagens system, i kronologisk rekkefølge.  
 

Grunnutdanning 

Økt fokus på forskning, og innføring av forskerlinjen. Hvilken rolle skal allmennmedisin ha på 

studiet? Omlag 50 % av fremtidige kolleger utdannes utenfor Kongerikets grenser. Dette definerer en 

utfordring ved at det bl.a. i Øst-Europa er flere studieprogram som knapt har elementer av 

allmennmedisin i grunnutdanningen. Som et forsøk er det etablert en mentorordning mellom studenter 

og allmennpraktikere. I all hovedsak er det norske utenlandsstudenter som søker. Totalt omfatter 

ordningen, etablert april inneværende år, nå 150 allmennpraktikere og 200 medisinstudenter.  

 

Videre (spesialisering)- og Etterutdanning (vedlikehold):  

Er det tid nok i allmennmedisin til å bli god allmennlege og samtidig drive annet virke, som 

forskning? Direktoratet mener at grensen går v/ 50 %, mens legeforeningen mener andelen i klinisk 

virke kan være lavere enn dette. For å få godkjent arbeid i klinikk som tellende tjeneste til 

spesialistutdanningen kreves p.t. et minimum av 50 % stillingshjemmel i klinisk arbeide.  

 

Utfordringer i etablering av kunnskapsbasert praksis 

NFA er ofte engasjert i utarbeidelse av retningslinjer. Erfaringsmessig fremstår prosessene ofte 

uryddige, med bruk av forskjellige publiseringsverktøy og fremgangsmåte. Dette bør standardiseres. 

Hvilken plattform man skal bruke og hvem som skal ha ansvaret for det må defineres. Potensielle 

kandidater er Kunnskapssenteret og Hdir. På tross av offentlig tilgjengelige retningslinjer i Norge 

kjøper og benytter langt de fleste fastlegekontor (80 %) seg av Norsk elektronisk legehåndbok (NEL). 

Faktum er at NEL er en privateid kunnskapsressurs, med de utfordringene dette medfører. I kontrast 



 

 
til Norge kjøpte Danmark informasjonen på NEL for en engangssum, kvalitetssikret dette via 

fagmedisinsk forening for allmennmedisin i Danmark, og tilbyr nå dette som sine egne retningslinjer 

til alle fastlegekontor. 

 

Diagnosesystemet 

Hvis valg av diagnose ikke får noen konsekvens eller er gjenstand for kontroll, i hvilken grad kan man 

sette lit til hvor presis slik diagnosekoding er? Dette er av betydning for forskningen (“Søppel inn, 

søppel ut”). Der foregår p.t. ikke systematisk aktivitetsregistrering, ingen systematisk kvalitetskontroll 

og data fra det enkelte legekontor når det gjelder diagnose og aktivitetskoder. Dette er innsamlet som 

driftsdata og bør ikke brukes til forskning. I tillegg har ikke diagnoseverktøyet ICPC blitt oppdatert på 

lang tid (anslagsvis 10 år) da rettigheten til bruk ble kjøpt som engangsinvestering uten avtale om 

oppdatering.  

 

Diskusjon 

Den påfølgende diskusjon dreide seg om hvordan Dnlf best kan arbeide for å styrke 

allmennmedisinsk forskning, og om å identifisere hvilke områder Forskningsutvalget bør engasjere 

seg i. Nøkkelord for dette kan være:  

 Struktur 

 Finansiering 

 Forutsetninger: kvalitetsregistre 

 Forholdet mellom Forskning og kvalitetsforbedring. Likheter, forskjeller, overlapp.  

 Muligheter til karriere for forskere innen universitetssektoren og AF 

 Forskningssamarbeid med industrien 

 Fremtiden for allmennmedisinske forskningsenheter 

 

Her følger en liste over de moment som ble diskutert i løpet av/etter nevnte innlegg: 

 

 Det har vært problematisk å få stipendiater finansiert via AMFF registrert innunder PhD 

programmene ettersom finansiering her bare foregår for ett år av gangen. Finansiering av hele 

3 års perioden kan derfor ikke nødvendigvis dokumenteres for den enkelte stipendiat.  

 Kritikk er etterhvert rettet mot at diagnosebasert økonomi ikke er hensiktsmessig, at dette 

heller må gjøres basert på aktivitet. I hvilken grad forskes det på aktivitet og kvalitet i 

primærhelsetjenesten? F.eks. på diskrepans mellom innleggelsesdiagnose og funn på 

sykehus? Det har vært forsket svært lite på sammenheng mellom primær og 

sekundærhelsetjenesten, samhandlingsforskning. 

 Forskningen er helt avhengig av god kvalitet, eksempelvis i hvordan diagnosesetting gjøres. 

Utfordringer til diagnosesetting; reflekter ikke nødvendigvis bredden av en klinisk praksis. 

Ofte 4-5 diagnoser per konsultasjon, men kun 1-2 gjenfinnes som diagnosekoder i journal ved 

konsultasjonens slutt. 

 Tanken bak ICPC er god. ICPC fungerer rimelig bra som arbeidsverktøy når det gjelder 

aktivitetsdata på et grovt, overordnet plan. Registrene lar seg benytte til å hente ut data på 

aggregert nivå. Sett i lys av hvordan verktøyet brukes i praksis (hvordan data legges inn), 

derimot, kvalifiserer det ikke til at data fra ICPC registre uten videre kan brukes i forskning.  

 Det må foreligge forutsigbarhet i hvordan pasientmateriale innhentes. Infrastruktur må via 

statlig finansiering sikre kontinuitet på dette nivået, også for å effektivisere. Alternativet er at 

veien for å innhente pasientmateriale må anlegges på nytt hver gang et prosjekt initieres.   

 Det er forskjell mellom kvalitetssikring/forbedring og forskning. Der er glidende overganger 

mellom dem, men der er også tydelige forskjeller. Et tilbakevendende tema i 

Forskningsutvalgets arbeid. 

 For å bedre forskning i allmennmedisin må fastlegene akseptere større grad av styring på 

enkelte områder. Eksempelvis på diagnoserapportering.  

 Industrien som potensiell samarbeidspartner skal ikke glemmes. 

 



 

 
Oppsummering: Innleggene viser at det er mange potensielle problemstillinger. Struktur for å fremme 

allmennmedisinsk forskning kan være aktuelt for Forskningsutvalgets innsats. Her er der pågående 

arbeider. Hvordan samordne? Flere store spørsmål: deriblant tilknytning til akademi og akademisk 

forankring av forskningen. Er “relevans” kravet til forskning i allmennmedisin overdrevet? Bør det 

være større frihet i grad av tema når allmennmedisinsk forskning initieres?  

 

Av konkrete forslag til hvilke saker Forskningsutvalget kan jobbe for ble nevnt:  

 Arbeide for at bruken av og innholdet i ICPC forankres i et organ under direktoratet. Dette for 

å sikre kvaliteten på diagnosesetting, som igjen får konsekvenser for forskning, både mulighet 

for- og kvaliteten av.  

 Struktur: I hvilken grad hører Forskernettverk og kvalitetsnettverk sammen og i hvilken grad 

bør de skilles? 

 

Vedtak: Saken tas videre på neste møte. 

 

Sak 19/13 Helsedirektoratets «Fremtidens legespesialister – En gjennomgang av legers 

spesialitetsstruktur og innhold» 

Orientering v/ Ole Anders Stensen, Medisinsk fagavdeling.  

Saksbehandler for Dnlf på området spesialitetsstruktur. Ansvarlig for Dnlfs høringsnotat til Hdirs 

kommentarer. 

 

Hdir har jobbet med oppgaven i omlag 1 år. Noen hovedobservasjoner fra Hdirs rapport, som nå er 

sendt på høring:  

 Turnus inkluderes i spesialistutdanningen 

 Spesialistløpet forkortes 

 

Dnlfs tilbakemelding har vært rettet inn mot utdanningslengden: Dnlf er uenige i at 

utdanningslengden forkortes.  

 

Ad forskning; valgfri sideutdanning, sånn som forskning, skal ikke lenger være mulig. Dnlf har stilt 

seg bak Forskningsutvalgets innstilling i at dette er en lite gjennomtenkt vurdering. Argumentet i 

rapporten er at forskning nå er så godt integrert i klinisk virksomhet at dette vil prege 

spesialistutdanningen. Det er ikke kjent for Dnlf at forskningen i spesialistutdanning ble innført med 

mål for øye å sørge for bedre integrering av forskning på avdelingene. Det fremstår dermed underlig 

at dette er eneste argument for hvorfor forskning ikke lenger kan/skal inngå i spesialistutdanningen.  

 

Dnlfs høringsutkast er fremdeles under arbeid, men landsstyrevedtaket foreligger.  

 

Vedtak: Forskningsutvalget ønsker oversendt kopi av Dnlfs endelig høringsnotat til Hdir og ber om at 

dette oversendes hvert av utvalgets medlemmer. 

 
Sak 20/13 Tilrettelegging av forskning for leger i spesialisering? 

Hvilke(t) råd bør Forskningsutvalget gi med tanke på å tilrettelegge for forskning for LiS-leger i lys 

av evt. ny spesialitetsstruktur og innhold? 

 

Dnlf avgir nå innspill på kommentarer fra Hdir. Senere på høsten vil der foreligge et formelt 

høringsnotat. Perspektivet er at utredning skal føre til endringer som skal iverksettes i 2015.  

 

Tidligere innspill som kan diskuteres videre: 

 Kombinere forskerutdanning med spesialistløpet. Hvordan tilrettelegge for 

 dobbeltkompetanseløp  

 Øke andelen fordypningsstillinger eller skjerpe bruken i hht eksisterende  regelverk? 

(Tidsskrift artikkel om emnet ble sendt ut før møte 31/1)  

 Endre avtaleverkene for leger i spesialisering (A2 avtalen ble sendt ut før  møte 31/1)  



 

 

 Jobbe for å minske gapet mellom forskerlønn og klinikerlønn som oppstår v/ «ekstern 

finansiering» i kombinasjon med deltidsarbeid ved klinikk. 

 

Vedtak: Forskningsutvalget avventer høringsutspill fra Hdir.  Diskusjon gjenopptas når dette 

foreligger.  

 

Sak 21/13 Nasjonalt helseregisterprosjekt.  

Initial orientering v/ Sejersted. Det må lovendring til for hvert register som opprettes. Kvalitetsregistre 

er personidentifiserbare, og ikke avhengig av samtykke. Kreftregisterert er et slikt eksempel. P.t. 

finnes 33 forskjellige nasjonale kvalitetsregistre.  

 

Innspill: 

 Viktigheten av å standardisere nasjonale kvalitetsregistre i den hensikt å gjøre dataene lettere 

tilgjengelig for forskning. Status per dags dato er at både brukergrensesnitt, samt prosessen 

for å få tilgang varierer bredt. Aktørene for å få tilgang til slike data er bl.a. Datatilsynet, 

Personvernombudet, Regional etisk komité. 

 Et stort potensiale ligger i å koble registrene. Det ville fordret lettere tilgjengelige data og tall 

fra registrene. 

 

Vedtak: Saken tas videre på neste møte. 

 

Sak 22/13 Utvalgets sammensetning fra høsten 2013 og i neste periode 

Sekretariatet i Legeforeningen har anbefalt at funksjonstid for utvalgets medlemmer forlenges ut 

2013, samtidig som forslag til medlemmer i det nye utvalget innhentes fra de berørte parter. Utvalgets 

medlemmer må spørres om de har anledning/ønsker om å fortsette ut inneværende kalenderår. De bør 

også avklare om de ønsker å innstilles på nytt, for en fire års periode som begynner fra årsskifte 

2013/14. 

 

De regionale helseforetakene bør være representert i Forskningsutvalget, i tillegg til de nåværende 

organisasjonene. 

 

Sak 23/13 Forskningsutvalgets møter høsten 2013  

Det legges opp til 2-3 møter til høsten. Avtalte datoer, etter diskusjon med de fremmøtte er:  

 Tirsdag 17. September 

 Mandag 11. november  

 Mandag, 9. desember 

 

Sak 24/13 Orienterings-, oppfølgingssaker 

Ingen  

 
Sak 25/13 Eventuelt 

Ingen 

 
 


