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Utkast til referat fra møte i Forskningsutvalget 11.04. 2011 
Godkjent i møte 31/8-2011 

 

Tilstede: Ole Sejersted (leder), Per Hjortdahl (sekretær), August Bakke, Amund Gulsvik, 

Elise Klouman, Svein Ivar Melgren, Bjørn Mørkedal og Tone Tangen.  

 

Fra sekretariatet: Elisabeth Søyland og Ole-Anders Stensen (sekretær, referent). 
 

Sak 06/11    Godkjenning av dagsorden, referat 
I forbindelse med gjennomgang av referatet ble det påpekt at man bør sende ut en bekreftelse 
på at møtetidspunkt overholdes minst 14 dager i forkant. Videre må lederen av 
Forskningsutvalget forsøke å i større grad delegere oppgaver til utvalgets medlemmer når 
høringer kommer inn. Det ble foreslått å sette av tid på neste møte til en gjennomgang av ”Mine 
sider”. 
Det ble påpekt behov for noen mindre språklige endringer i referat fra 16/2, disse er nå tatt inn 
i det endelige referatet (vedlagt).   

 
Sak 07/11    Hvordan kan Forskningsutvalget jobbe videre med    
 allmennmedisinsk forskning? 
 
Presentasjon 
Ole presenterte helseforskningens og spesielt allmennmedisinens plass i de to foregående 
forskningsmeldingene (St.meld. nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskning; St.meld. nr. 30 (2008-
2009) Klima for forskning). I den siste meldingen er helse og velferd koplet (strategisk viktig). I 
denne sammenheng ble det også opplyst om at Tora Aasland har meldt at Kunnskaps-
departementet er i gang med å utvikle den kommende forskningsmeldingen som er forventet 
om ett eller to år. 
Det ble påpekt behovet for å beholde medisinsk forskning som et prioritert område. Dette er 
ingen selvfølge i en ny melding.  
Hovedpoenget med presentasjonen var at Forskningsutvalget kan være med på å legge 
grunnlaget for en ”Legeforeningens forskningsmelding” hvor allmennmedisinsk forskning (af) 
kan integreres som en viktig del. På den måten blir af ikke et selvstendig, frittstående tema, med 
mindre sjanse til å bli sett, hørt og gjennomført, enn hvis den blir en del av en helhetlig nasjonal 
forskningsstrategi.  Videre har sentralstyret fremhevet at Forskningsutvalget skal være en 
premissleverandør for Legeforeningens forskningspolitikk. Hensikten er å videreutvikle 
Legeforeningens politikk på området og å bruke dokumentet i politiske sammenhenger med 
myndighetene og andre relevante aktører. Dette gjør det nye dokumentet som en naturlig 
videreutvikling av de to foregående forskningspolitiske dokumentene fra Legeforeningen (Med 
vind i seilene, Mot en ny vår). Det første var ”internt”, med fokus på forskerens kår, det andre 
eksternt med forskningens kår, mens det tredje i større grad vil fokusere på medisinsk forskning i 
et samfunnsperspektiv, nasjonalt og internasjonalt. 
Dokumentet vil i større grad være knyttet opp til Samhandlingsreformen og allmennmedisinsk 
forskning. Samtidig er det viktig ”ikke å ta fra spesialisthelsetjenesten”, men å øke ”den andre 
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halvdelen”. Hvis ikke vil det være svært vanskelig å få gjennomslag for et slikt dokument i 
Legeforeningen. 
Utvalget ble enige om ikke å bruke begrepet ”En forskningsmelding”, men å betegne det som ”Et 
forskningspolitisk strategidokument”. 
Det er grunn til å tro at arbeidet med det forskningspolitiske strategidokumentet vil bli 
Forskningsutvalgets hovedoppgave i tiden fremover. Å få frem et strategidokument til 
behandling på høyt nivå i organisasjonen krever tid og innsats. Først og fremst i utarbeidelsen, 
men også organisatorisk. Har Forskningsutvalget tid og ressurser til dette? Det ble diskutert 
mulige fremgangsmåter for å realisere dette. 
Dersom en ser på det som et eksternt prosjekt, kan Forskningsutvalget søke penger om å trekke 
inn eksterne personer, eventuelt frikjøpe personer som arbeider i sekretariatet. Dette må i 
tilfelle fremmes som en sentralstyresak. I den sammenheng er det svært viktig at det blir lagt 
inn en klar målsetting, bestilling og en konkret forslag til sekretærfunksjon. 
 
Vedtak 

Det dannes en arbeidsgruppe med utgangspunkt i Forskningsutvalget, bestående av: Elise, 
Amund, Ole, Sven, Bjørn og Per, for å påbegynne arbeidet med Legeforeningens 
forskningspolitisk strategidokument. 
Gruppen utarbeider et forslag til mandat, arbeidsform og tempoplan til neste møte i FU.  

 

Sak 08/11 Referat fra LVS tillitsvalgtseminar på Refsnes: 
Akademiske Medisinske Sentre 

 
Amund påpekte at det i den norske helsetjenesten er knyttet store utfordringer til 
ansvarsfordelingen når det gjelder forskning, utdanning og pasientbehandling. Involverer flere 
departement. Legeforeningen bør se på nye organisasjonsmodeller som utnytter ressursene 
bedre. Det er f.eks. store ressurser som går bort i byråkrati ved at man har to arbeidsgivere.  
Han tok videre for seg en organisasjonsmodell fra Nederland som muliggjør felles ledelse og 
ansvar for medisinsk forskning, legeutdannelse og helsetjenester. I løpet av åtte år har man der 
opprettet «University Medical Centres» som er en integrering av medisinsk forskning og 
veiledning i praktisk legearbeid med undervisning. Det er en sammensmelting av et medisinsk 
fakultet og et universitetssykehus, med felles ledelse og administrasjon. Allmennmedisinsk 
undervisning og forskning er også en viktig brikke i disse sentrene. Angivelig har denne 
organisasjonsmodellen ført til mer rasjonell forskning, legeutdanning og helsetjeneste 
karakterisert av høy kvalitet.  
 
Fordeler og ulemper ved mulige norske Akademiske Medisinske Sentre ble diskutert på LVS 
tillitsvalgtseminar. Innleggene fra møtet blir publisert i LVS info. Dette blir også formidlet til alle 
av FU medlemmer.  
Videre kommer LVS til å sende en delegasjon til Nederland for å få mer bakgrunnsstoff om 
organisasjonsmodellen. 

 
Hovedpunkter fra diskusjon/tilbakemeldinger 
 

 Er dette noe man skal trekke inn i arbeidet med det forskningspolitiske 
strategidokumentet? 

 Allmennmedisinsk forskning må tas med i en eventuelt ny norsk organisasjonsmodell 
 Det virkelig store organisatoriske utfordringen i utdannelsen av medisinere er at man 

skifter departement underveis.  
 

Sak 9/11  Endring i regler om forskning som tellende tjeneste til 
spesialisering i indremedisin og kirurgi 
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Det er foreslått i de nye spesialistreglene at forskning bare skal telle med et halvt år. LVS har 
påpekt i brev oversendt Legeforeningen sentralt, at dette er en devaluering av forskningens 
betydning i klinisk medisin, samt oppleves av mange som har påbegynt forskerutdanningen, 
som et løftebrudd. FU har sluttet seg til dette brevet. 
Helsedirektoratet overtar stemplingsfunksjonen for spesialistgodkjenningen i september, hvilke 
konsekvenser dette får for indremedisin og kirurgi er uklart. 

 
Vedtak 
Forskningsutvalget foretar seg ikke noe foreløpig, men tar dette videre i det forskningspolitiske 
strateginotatet. 

 

Sak 10/11 Legeforeningens policy-notat om helseregistre 
   
To viktige avveininger settes opp mot hverandre i denne saken; lege-pasientforholdet, trygghet 
og konfidensialitet på den ene siden og behov for ny, akkumulert forskningsbasert kunnskap på 
den andre. Disse kan lett komme i konflikt, men slik behøver det ikke være. Slik policy-notatet 
nå er skrevet, oppleves det av FU som blokkerende for dannelse av kvalitetsregistre. Videre 
oppleves det som uriktig at pasientens interesser er satt opp i mot forskerens interesser. Slik er 
det ikke. Pasienten har interesse av forskningen. Det er viktig å få frem dette poenget i 
dokumentet. Legeforeningen må være klar over hvilken overordnet kvalitetssikring og 
pasientsikkerhet de tar fra pasienter med det nåværende forslaget.  
 
Da policy-notatet ble lagt frem under sist sentralstyremøte kom det mange sterke reaksjoner fra 
enkelte styremedlemmer. Etter innspillene har avdeling for helserett kommet opp med et nytt 
forslag som behandles i sentralstyre. Notatet skal så ut på ny høring. Det kan derfor ta tid før 
dette blir et ferdig policynotat. 
 
Vedtak: FU vil være sekretariat og sentralstyret behjelpelig med innspill der det er ønskelig. 
 

Sak 11/11 Kombinasjonsstillinger og meritt for doktorgrad 
 
Hovedpunktene i denne saken ble presentert i brevet fra Frampeik Alumni og Legeforeningens 
svar til dem (Utsendt til FU tidligere). Utfordringen er hvilke verdi pågående 
doktorgradsutdanning og avlagt doktorgrad skal tillegges ved søknad til stillinger. 
Det er meget usikkerhet i denne problemstillingen. Hva vil skje med fordypningsstillingene når 
LIS-stillingene blir faste? Spesialistreglene i endring, det offentlige som tar over hele eller deler 
av spesialistutdanningen? Viktige er at de ansettende avdelingsledere må sensibiliseres på 
forskerutdanningens betydning også i klinikken. 
 
Vedtak 
Forskningsutvalget støtter LVS og Frampeik i denne saken. Avlagt doktorgrad gir tre års gjeldene 
tjeneste. I de tilfeller hvor søkeren er underveis i doktorgraden, bør det gis en individuell vurdering.  

 
Sak 12/11 Prosjekt forskning  
 
Presentasjon 
Det ble gitt en kort gjennomgang av arbeidet i sekretariatet med følgende saker: 
 

 Internasjonal forskningskonferanse 
Se «http://www.legeforeningen.no/id/167967.0» for foreløpig program. Programmet til 
konferansen springer ut fra tankene som ble formulert i “Mot en ny vår”. Det såkalte 
10/90-gapet har spesielt fokus i denne sammenhengen. Legeforeningen er nå 
hovedarrangør sammen med Forskningsrådet (Global Health and Vaccination Research, 
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GLOBVAC) og samarbeider også med Universitetet i Oslo, Norad og Norwegian Forum 
for Global Health Research.  
Konferansen finner sted på Soria Moria 12.-13. september. 

 Status for «www.legeforeningen.no/forskning» 
 Forskningsutvalg i fagmedisinske foreninger 
 ”Forsker i magen” – møte for klinikere ved OUS som er nysgjerrige på hva forskning 

innebærer 
 Dobbeltløp og manglende karrierestiger etter man er ferdig med doktorgrad.  
 Kjører kull to på forskningsledelse og forskningsveiledning. Suksessfaktoren her er gode 

pedagoger. 
 

Sak 13/11 Statusrapport «Styringens balansekunst – Mål oss på 
kvalitet, ikke bare økonomi og produksjon» - Ivaretas 
forskningsperspektivet? 

 
Presentasjon 

 FU har hatt utkast til rapporten til uttalelse flere ganger. 
 Saksgang videre: Sentralstyret vil behandle statusrapporten på førstkommende 

sentralstyremøte (13. april), for så å sende eventuelle endringer tilbake til sekretariatet, 
som i neste omgang vil bake inn disse forandringene. Med andre ord er det mulig for 
Forskningsutvalget å komme med tilbakemeldinger etter at sentralstyret har behandlet 
dokumentet. 

 Legges frem på Landstyremøtet senere i mai i år. 
 To deler av dokumentet er av spesiell interesse for Forskningsutvalget: 

 Forskningskompetanse i ledelsen: Legeforeningen og Forskningsutvalget har 
vært klart på at det bør være forskningskompetanse i alle ledelsesledd i 
helsevesenet. Nå er dette poenget litt svekket i og med at man skriver at 
forskning må “vektlegges” i forbindelse med ansettelse av personer i 
lederstillinger. 

 Kapittel fem er viktig for forskning og oppleves som ”svakt” av flere. 
Forskningsutvalget bør derfor komme med tilbakemeldinger og utfyllinger 
spesielt vedrørende dette kapitlet. 

 Sekretariatet sender ut statusrapporten etter at sentralstyret har sett på dokumentet og 
kommet med tilbakemeldinger på rapporten. 

 
Sak 14/11 Orienterings- og oppfølgingssaker: «Bordet rundt» 
 

 LVS har årsmøte 28.-29. april på Rikshospitalet. Det er valg av styre. 
 Amund Gulsvik har vært på jubileum for YLF og OF, og talt forskningens sak. 
 OUS har fått krav om budsjettkutt med 900 millioner hvorav 500 mill. må tas i 2011. 

Effektivisering og utflytting fra Aker sykehus er viktigste tiltak. Dessuten er det mulig 
det blir kutt i elektiv behandling, forskning og pasientopplæring.  
 

Sak 15/11 Eventuelt 
Neste møte er 30.mai 2011 

 
Oslo 2. mai 2011 
 


