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Dnlf Forskningsutvalgets medlemmer 

 

   
Deres ref.:  Vår ref.: 11/6178 Dato: 28.02.2012 

 

Referat Forskningsutvalget 16.02. 2012 
Godkjent i møte 22. juni. 

 
Sted: Legenes hus 

 

Tilstedet: Ole Sejersted (leder), Elise Klouman, Per Hjortdahl, Kirsti Ytrehus, Bjørn Mørkedal, 

Marius Widerøe, Ida Waal Rømuld (referent). 

Fravær: Svein Ivar Melgren, Berit Schei, Tone Tangen, August Bakke 

 

Sak 01/12 Godkjenning av dagsorden, gjennomgang av referat 

Ingen kommentarer til referat. Dagsorden godkjent. Oversendes LVS og Sentralstyret. 

 

Sak 02/12 Forskningspolitisk strategidokument 

Regjeringens varslede forskningsmelding har innspills frist 28. mars (åpen høring på nett)  

Forskningsutvalget trekker frem følgende viktige områder som bør særskilt bør nevnes i 

denne innspillsrunden: 

 Medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskning) må fortsatt være 

hovedsatsningsområde i Norge 

 Det er viktig å beholde kanalisering av forskningsmidler til medisin og 

helsefagligforskning (helseforskning) via Helse og omsorgsdepartementet. Bør 

understreke behovet for en utvidet mulighet for å søke (jf Helse Midt Norge). Dvs en 

oppmykning av forvaltningen av midlene. Vise til at kvaliteten på forskningen i 

helseforetakene er god (jf NIFU rapport). Åpne for at samhandlingsforskning bør kunne 

søke midler også gjennom helseforetakene. Også i helseforetakene må prosjekter 

konkurrere på kvalitet ikke adresse 

 Allmennmedisinsk forskning må styrkes. Fokusere på behovet for et bedre 

kunnskapsbasert grunnlag for behandling i først linjetjenesten. Forskning knyttet til 

samhandlingsreformen bør nevnes særskilt 

 

Vedrørende referat fra sentralstyret:  

Beslutter å invitere Ylf inn for å diskutere problematikken rundt ”tid på tjenesteplanen til 

forskning”. Dette kan løftes frem som en viktig strategisk sak for Ylf.  

 

Selve strategidokumentet ble gjennomgått og endret. Sendes deretter på høring. Ansvar: 

Sekretariatet 

 

Sak 03/12 Høringer  

Høring - Forslag til endringer i kreftregisterforskriftens regler om behandling av 

opplysninger om personer som har deltatt i program for tidlig diagnose eller kontroll for 

konkret kreftsykdom (kreftscreening).  

Tiltak: Elise ser på saken og sender inn innspill til Ida innen 28/2.  

 



 

 

 

Hovedargumentasjon: Forskningsutvalget støtter forskriftsendringen, men ser et stort 

problem i at forskriften ikke har tilbakevirkende kraft. Dette er svært problematisk for de to 

programmene som nevnes i forskriften, og vil ikke minst ramme pasientene fordi man ikke 

kan gjøre den nødvendige kvalitetssikringen. Dette vil også ha betydning for retrospektiv 

forskning.  

  

Høring - Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken (KKT)s forslag til forskningsstrategi og 

handlingsplan.  

Tiltak: Ida utformer et generelt høringssvar.  

 

Hovedargumentasjon: Forskningsutvalget noterer at OUS er i ferd med å utvikle strategier 

helt ned på klinikk nivå. Dette er bra og noe vi støtter. Men Forskningsutvalget har ingen 

særskilte innspill eller kommentarer til selve strategien.  

 

Sak 04/12 Vårens møte  

Neste møte avholdes 22. juni fra kl 10:15-16:00 i Legenes hus.  

 

Forslag til høstens møtedatoer: 

 9. oktober (tirsdag). Alternativ 8 (mandag) 

 11. desember (tirsdag). Fra lunsj kl 12, avsluttes med middag 

  

Sak 05/12 Andre saker det er aktuelt for Forskningsutvalget å ta opp 

Kursing av tillitsvalgte:   

Forskningsutvalget inviterer inn de i JA (avdeling for Jus og Arbeidsliv) som har ansvar for 

utformingen av tillitsvalgskursene. Se på innholdet i kursene knyttet til forskning 

 

Invitere samtidig inn YLF i forbindelse med utforming av tjenesteplaner (jf sak 2 over) 

 

Kontaktflate med de fagmedisinske foreningene: 

Forskningsutvalget har to forslag for videre arbeid: 

 Lage et ½ dagsseminar for Fagmedisinske foreninger 

 Invitere oss inn til FaMe/Seminar for FMF i oktober, presentere det forskningspolitiske 

strategidokumentet  

Tiltak: Ida tar dette med Elisabeth.   

 

Sak 06/12 Orienterings-, oppfølgingssaker 

Elise ga en redegjørelse for manglende fokus på forskning i Fastlegeforskriften. 

 

Bjørn og Marius ga en redegjørelse for arbeidet med ny turnusordning.  

 Er det mulig å lage kombinerte stillinger der man f.eks. kan være 50 % LiB-lege og 50 

% forsker i forbindelse med at turnus går over til å bli LiB-stillinger? Dette har blitt 

luftet i Forskerlinjen Alumni som en måte å fullføre forskerlinjen med doktorgrad, 

spesielt for de som driver med lab-fag der 1,5 år borte fra forskningen gjør at man 

kommer veldig ”ut av det”. 

 

Sak 07/12 Eventuelt 

Henvendelse fra Tor Gleditsch Norske Helsearkiv. Forskningsutvalget ønsker ikke følge opp 

saken. Overlater det til sekretariatet å vurdere henvendelsen.  


