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Forskningsutvalget 

 

 
Deres ref.:  Vår ref.: 13/5610 Dato: 19.6.2014 

 

Referat Forskningsutvalget 26. mai 2014 
 
Til stedet: Ole M. Sejersted (leder), Ev Gerdts, Elise Klouman, Asbjørn Årøen, Ida Waal Rømuld (referent). 

Fraværende: Berit Schei, Kirsti Ytrehus, Per Hjortdahl, Eyvind Paulssen, Andreas Habberstad, Eystein 

Hoddevik.  

 

Særlig inviterte: Kari Schrøder Hansen, fagsjef/seksjonssjef seksjon for fagutvikling, Jon Ole Whist, 

rådgiver/advokatfullmektig, Avdeling for jus- og arbeidsliv 

 
Sak 8/14 Referat og dagsorden     

Godkjent. 

 

Sak 9/14 Fellesmøte med LVS  

Møtet avholdes 19. juni, Legenes hus, kl. 1300 til 1500.  

 

Gjennomgang av potensielle saksområder med Jon Ole Whist: 

Det er behov for gjensidig informasjon mellom LVS og Forskningsutvalget, samtidig er det også 

behov for å fordele områder mellom foreningen/utvalget og identifisere samarbeidsområder.  

Innspill: 

 Viktige områder 

o FU: Arbeid med rapport Forskningsfinansiering 

o LVS: Arbeidet med rekrutering, karriere utvikling, organisering av samarbeid mellom 

universitet og sykehus (påvirker blant annet tilgang til verktøy og finansiering), 

situasjonen for stipendiater, bruk av kombinasjonsstillinger 

o Ylf: Forholdet mellom veileder og stipendiat 

 Potensielt viktige fellesområdet: 

o Samarbeidsflaten mellom universitet og sykehus. Hvordan skape en felles 

forskningsarena som legger til rette for samarbeid mellom foretak og universitet. 

Dette er påpekt som et problem i HelseOmsorg21. Det er nå ulik form for 

organisering av samarbeidet i de ulike regionene. Dette er et problem i seg selv.  

Et eksempel på effekten av et manglende samarbeid, er manglende tilgang til 

litteratur for leger som ikke er formelt tilknyttet universitetet. 

 

Vedtak: Forskningsutvalget v/Ida sender over forslag til punkter til LVS. Høre med Berit Schei om 

hun vet om noen fra Trondheimsmiljøet som vil være aktuelle innledere. Irene Hetlevik? Andre 

potensielle innledere er Dekanus Frode Vartdal, Alf Henrik Andreasen. 

 

Sak 10/14 Ny rapport fra utvalget - Forskningsfinansering 

Gjennomgang av forslag til struktur og videre arbeid. Se vedlegg.  

 

Vedtak: Nytt utkast til struktur sendes utvalget. Arbeidsgruppen bestående av Ole, Ida, Per og Eystein 

jobber videre med rapporten.  

 

Sak 11/14 Informasjonsteknologi i fremtidens helsevesen – et forskningsperspektiv 

Utgår 
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Sak 12/14 Legeforeningens arbeid med forskning – hvilke elementer fra rapporten 

”Forskning er helsetjenestens grunnpilar” bør foreningen jobbe videre med? 

Spesielt invitert: Kari Schrøder-Hansen, fagsjef/seksjonssjef Seksjon for fagutvikling, Medisinsk 

fagavdeling. 

 

Innledende presentasjon av nåværende saker som er aktuelt for utvalget v/Ole.  

Hovedfokus nå er på forskningsfinansiering. Anses som et område i rapporten «Forskning er 

helsetjenestens grunnpilar» det er viktig å videreutvikle.  

 

Kari Schrøder Hansen: 

Sekretariatets ønsker innspill til hvordan Legeforeningen på en best mulig måte kan bidra til å styrke 

medisinsk og helsefaglig forskning på. Hvordan jobber vi for at forskning faktisk blir en ekte, sterk 

grunnpilar i vårt helsevesen? Hvilken strategi skal brukes og hvilke områder bør prioriteres? 

 

Innspill fra utvalgsmedlemmene: 

Strategi: 

 Legeforeningens bør jobbe mer strategis mot viktige organer der det foregår 

forskningspolitisk aktivitet. Gå inn i styrer og stell. Innebærer å være til stede på arenaer der 

forskning er viktig, på det overordnede plan. Som f.eks. programkomiteene i forskningsrådet, 

NSG osv.  

 Strategisk er det nå viktig å støtte fraksjoner i departementet og direktoratet som kjemper for 

forskning, som f.eks. Maiken Engelstad. Det er en viktig tid nå med aktuelle saker som 

utvikling av ny spesialitetsstruktur og HelseOmsorg21.  

 

Temaer/saker 

 Systemet for forskningsfinansiering 

 Allmennmedisinsk forskning som er underprioritert og underfinansiert 

 Betydningen av forskning for å utvikle den gode spesialist og god kvalitet 

 Spesialitetsstruktur 

 Karriere etter ferdig doktorgrad 

 

Forslag til konkrete produkter: 

 Kurs for tillitsvalgt  

 Policydokument 

 Inn på viktige arenaer 

 

De store driverne i medisinsk og helsefaglig forskning er teknologi og «big data.»  Denne utviklingen 

er hypotesegenerende. 

 

Utvalget var enige om at Legeforeningen må være strategisk smarte og våge å tenke nytt.  

Mange av forslagene som ble presentert i møtet er mulig å få til, men de faller ofte på viljen til å få det 

gjennomført.  
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Nærmere om innspill 

 Legeforeningen må på banene når det gjelder spesialitetsstruktur: 

Legeforeningen bør fremme nye tiltak knytte til pågående arbeide med ny 

spesialitetsstruktur. Utgangspunktet er i påstanden om at vi ikke får gode spesialister uten at 

forskning blir en integrert del av spesialistutdanningen.  

 Krav om en oppgave i spesialistutdanningen som skal munne ut i en artikkel og som skal være 

forskningsrelatert. Dette kan være et godt alternativ til forskning som tellende tjeneste gitt at 

målet er å heve forskningsforståelse og kompetanse hos legene. 

 Med tanke på rekruttering er det et alternativ til forskning som tellende tjeneste, å ha 

tilsetningskriterier knyttet til forskning ved ansettelse. Forskning kan også være tellende ved 

ansettelse i turnus. Dette anses som en LVS sak og aktuell for fellesmøte.  

 

Hva gjør man med studentene som mister sine rettigheter ved bortfall av forskning som tellende 

tjeneste? 

  

 Legeforeningen bør være forkjemper for den akademiske lege: 

Hvordan markedsføre at vi ikke blir gode legespesialister uten å ha forskning i utdannelsen? Legen 

må være en akademiker - Industrien presser på med nyvinninger som legen må kunne både forstå og 

kunne omsette til sin egen praksis.  

 

 Legeforeningen bør fremme forskning som forutsetning for god kvalitet: 

Bruke argumentasjon og tid på å overbevise om at forskning er nødvendig for å opprettholde god 

kvalitet! Nå er argumentasjonen at resultatet av forskning er viktig, men dette er bare halve sannheten. 

Det er selve det å drive forskningen som det kvalitetshevende elementet. Dette er et aspekt ved 

forskningsaktiviteten som ikke kommer godt nok frem.  

 

 Legeforeningen bør jobbe for en god balanse mellom «Tjeneste relevant forskning» vs. 

friforskning: 

Det er et trykk fra myndighetenes side om at forskningen skal være tjenesterelevant og praksisnær/ 

pasientnær. Det er også et stadig sterkere krav om brukermedvirkning.  

 

Brukere (og politikere) er relevansorienterte. Utfordringene er å definere hva «relevans» innebærer og 

hvor viktig dette skal være for å drive og utvikle forskning. Det er for eksempel en fare for at 

basalforskning faller utenfor dersom relevanskriteriet får for mye plass. Relevans er derimot et veldig 

viktig argument i forbindelse med translasjons forskning.  

Legeforeningen må ha gode argumenter for at det må være plass til all forskning, også basalforskning 

og fri forskning.  

 

Kravet om «applyed sicence» og relevansargumentet, gjør at grenseoppgangen mellom forskning, og 

utvikling og innovasjon utviskes ytterligere. Krav om brukermedvirkning og ønsket om «applyed 

science», setter ytterligere press på den frie forskning. 

 

 Legeforeningen bør jobbe for å tilrettelegge for rekruttering, forskerutdanning og karriere: 

Dobbeltløp: 

Er i realiteten en periode på 7 år (Lis perioden + fordypningsstilling). Det er behov for en god struktur 

rundt dette som gir en god forutsigbarhet.  

 

Fordypningsstillinger: 

Sette fokus på riktig bruk av fordypningsstillinger. Disse brukes for mye til produksjon og til videre- 

og etterutdanning.  Det ble vist til at forskningsutvalget har skrevet om fordypningsstillinger i 

Tidsskriftet http://tidsskriftet.no/article/934570/. 

 

 

 

 

http://tidsskriftet.no/article/934570/
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Tid til forskning: 

Arbeide for øremerket tid til forskning for de som allerede har phd og/eller er forskere. Tiden for 

«gratis arbeidskraft» er over.  

Arbeide for forskningskompetanse inn i ledelsen. Dette er viktig for å sikre at forskning blir prioritert.  

 

Innretning på doktorgraden: 

Dette er en viktig prinsipiell sak som bør løftes. Hva er doktorgraden i ferd med å bli? Forskning eller 

utdanning? Det ble påpekt at doktorgraden er blitt veldig mye formell utdanning. Den skal være 

forskning ikke utdanning. Det ble uttrykt bekymring for leger slik systemet er lagt opp nå, ikke kan gå 

fra en PhD-grad til å bli en veileder. Doktorgradskandidaten må dessuten gå via en postdok-stilling 

for å være i stand til å fylle kriteriene for professorat. Dette anses som en LVS sak og aktuell for 

fellesmøte. 

 

 Legeforeningen må lobbe for «nysgjerrigperne», de mindre ikke-direkte samfunnsrelaterte 

forskningsmiljøene:  

Organisering av forskning; små versus store miljøer 

Det er behov for et tilfang av nye miljøer. Hvordan støtter vi den iderike medisinske forskning? 

 

Det ble uttrykt en bekymring for at kravet om «tilstrekkelig størrelse» på forskningsmiljøene, blir til 

hinder for de som ønsker å gå inn i de smale og ikke samfunnsrelaterte forskningstemaene. Dette er 

miljøer som som ikke nødvendigvis behøver å søke mot å bli et «senter of excellence».  

 

En stor utfordring for disse miljøene er finansiering. NFR vil ikke gi penger. Små miljøer har ikke nok 

ressurser til å gi «den friforsker» et nødvendig handlingsrom. Dette kan oppnås ved å etableres 

samarbeid mellom miljøene.  

 

Forskning uten god kvalitet er verdiløs forskning. For å nå målet om kvalitativ god forskning, er det 

nødvendig å etablere miljøer som er sterke nok – dette innebærer gjerne en viss størrelse. 

Utfordringene er at dette flytter ansvaret for «nysgjerrigper» bort fra NFR ut til foretakene som de 

store miljøene ofte er knyttet opp mot. Da hviler det et ekstra ansvar på etablererte miljøer om at de 

må ta vare den frie forskeren (gi rom for disse forskerne i sitt miljø). Er disse og de andre større 

institusjonene klar over dette ansvaret?  

  

Tillitsvalgte bør støtte opp under arbeidet med å etablere forskningsgrupper innenfor foretakene.  

 

Sak 12/14 Referat fra studietur til Baltimore  
Utsettes. 

 

Sak 13/14 Eventuelt 

Ingen saker 

 

Neste møte er torsdag 19. juni kl. 1015-1500. Fellesmøte med LVS fra kl. 1300. 


