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Dnlf Forskningsutvalgets medlemmer 
 
   
Deres ref.:  Vår ref.: 08/67 Dato: 29.11.2011 

 

Referat Forskningsutvalget  
Godkjennes endelig på neste møte 16/2 -2012 

 

Tid, sted: 29.11.2011, Legenes hus 
 
Tilstede: Ole Sejersted, Svein Ivar Melgren, Kirsti Ytrehus, Per Hjortdahl, Elise Klouman, 
Tone Tangen, Bjørn Mørkedal,  
Fra sekretariatet: Elisabeth Søyland 
 
Meldt fravær: Berit Schei, August Bakke, Marius Widerøe 
 
Sak 42/11 Godkjenning av dagsorden, gjennomgang av referat 
Godkjent 
 
Sak 43/11 Møte med LMI 
Deltagere fra LMI var Reino Heikkila, Medisinsk rådgiver og ansatt i Roche Norge, Karianne 
Johansen fra LMIs administrasjon, Thorbjørn Halvorsen leder LMIs forskningsutvalg og 
ansatt Roche Norge. 
 
Gjennomgang av status for medisinsk og helsefaglig forskning sett fra LMI sin side 
På den ene siden ser man generelt økte økonomiske rammer, personell tilgang og økt 
forskningsproduksjon (men likevel liten kommersialisering). 
På den andre siden minsker forskningsfinansieringen fra LMI sine medlemsbedrifter og man 
ser en nedgang i antall kliniske intervensjonsstudier med legemidler i Norge. Det er en særlig 
nedgang i kurven til kliniske intervensjonsstudier (”fase III”). 

 
Har legeforeningen og LMI sammenfallende interesser? 
Tok utgangspunkt i mandatet. Mye sammenfallende. Så på en grov inndeling av 
forskningsområder, og viste hvordan vi også her har sammenfallende interesser.  
 
Hvorfor en slik nedgang? 
Rekruttering. Det er ikke et stort nok pasientgrunnlag til å gjennomføre større studier i Norge 
alene. 
Kapasitet/ressurser. Det er ikke ”overskudd” hos de ansatte i helseforetak til å gjennomføre 
slike studier.  
Kultur. Leger har en ”tradisjon” for å være kritiske til deltagelse i legemiddelfinansiert 
kliniske studier. 
Finansiering. Det er trangere tider i legemiddelindustrien selv. Ikke penger til å sette i gang 
de største prosjektene. 
 
Hvordan reversere? 
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Gitt at vi er enige om at kliniske intervensjonsstudier bør gjennomføres i Norge, hvordan kan 
vi stoppe/reversere den negative utviklingen? 

• Deltagelse i kliniske studier må gi bedre uttelling for utprøvere og helseforetak 
(merittering). 

• Kliniske kvalitetsregistre må videreutvikles.  

• ”Rydde opp i kulturen” på begges sider. Mye handler om kunnskap om hva 
legemiddelindustrifinansiert forskning handler om.  

• På en eller annen måte plante ideen om samarbeid allerede inn i planleggingen av 
studiene.  

• Industrien bør ta inn over seg at det er en ny struktur med dreining fra individ til 
forskningsgrupper. Viktig i forhold til hvilken type insentiv industrien velger å bruke 
for å tiltrekke seg forskere.  

• Legemiddelindustrien bør fokusere på områder klinikere er opptatt av. Endre fokus fra 
såkalte fase III studier til fase I og II?  

• Initiativet til slike studier bør i stor grad komme fra fagmiljøet til industrien istedenfor 
omvendt. Utgangspunktet for studiene bør være pasientene og behovet, ikke 
legemiddelet.  

• Det må ligge en faglig utfordring i studiet dersom industrien skal få med det faglige 
miljøet.  

• Klinikere må tidlig inn i utformingen av et prosjekt, det er en utfordring å få dette til. 
Må bygge opp et norsk flerfaglig miljø som kan drive med studiedesign. Trenger 
internasjonal kompetanse? 

• Dersom midler til kliniske studier kan brukes på frikjøp av klinikere til forskning, vil 
det være et stort insitament.  

• Når det gjelder forskning innen allmennmedisin, bør legemiddelindustrien sette inn 
støtet på allmennmedisinske forskningsenheter som mulige samarbeidspartnere.  
 

FU medlemmene og representantene fra LMI var enig i at dette hadde vært et 
konstruktivt orienterende møte og uttrykte ønske om å kunne møtes igjen på et senere 
tidspunkt. 
 
Sak 44/11 Forskningspolitisk strategidokument 
Tempoplan: 

• For å nå satte milepæler, møtes skrivegruppen 21. desember. Gruppen gjør et 
redigeringsarbeid og sender nytt utkast til utvalget for tilbakemelding.  

• Utkast sendes sentralstyret til møtet den 18. januar 2012. 
 
Gjennomgang av punktene 
Vedrørende innledning 
Dersom det står noe i Legeforeningens statutter og lover om hvorfor forskning skal 
prioriteres bør dette også inn i innledningen.  
Tiltak: Ida sjekker.  
 
Punkt 1 

• På siste møte ble det etterspurt dokumentasjon på utsagnet.  

• Ole presenterte statistikk over ledende universitetssykehus som er utformet med 
pasienten i fokus, liste over de beste sykehusene rangert etter et sett kriterier knyttet 
til klinisk virksomhet og liste over beste rangering i forhold til utdanning.  

• Materialet viser en mulig sammenheng som kan støtte utsagnet.  
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• Viste en oversikt over korrelasjon mellom klinisk kvalitet og ledende forskning 
(”Cancer fond rapporten 2009”, US News world report). 

• Viste også til en egen oversikt med klinisk ranking og ranking på forskningslisten. 13 
av de 17 på klinisk ranking er på topp på forskningsrankingen.  

• Dette er materialet det nå jobbes også med på Kunnskapssenteret. 
Tiltak: Ida sjekker om dette er noe vi kan bestille fra Kunnskapssenteret.  

 
Punkt 2 

• Viktig å trekke inn at kliniske forskning fikk god evaluering i NFR rapporten. 
Alle regjeringer ønsker å markere seg. Bør forsøke finne et ”annet begrep” som gjør 
medisinsk og helsefaglig forskning interessant å heve frem politisk. Implementering av 
resultater som det ”nye hovedsatsningsområdet”, ”jobben er ikke gjort”, ”trinn to” osv. 

• Få frem hva som er nytt og spennende.  

• Få frem noe om den manglende kontrollen på kostnader som gjør at vi fortsatt må ha 
dette som et hovedsatsningsområdet.  

Tiltak: Tone bistår Ole. Hun skriver også noe om implementeringsforskning som evt. kan 

brukes senere.    

 
Punkt 3 

• Trenger mer problematisering og det må fremkomme tydelig hva vi vil med punktet. 

• Si mer om den gjensidige avhengigheten mellom de ulike områdene. Fagutvikling og 
kvalitetsutvikling/arbeid som basis for den forskning som gjøres. Poengtere at det er 
overlapp, men at det er forskjelligheter også.  

• ”Heise forskningsfanen”. Er ikke alt alene, men har en spesiell betydning. Forsøke å 
motbevise en kanskje utbredt oppfatning om at det arbeidet som gjøres i forhold til 
fagutvikling og kvalitet ”er forskning”.  

• Si noe om registre som en forutsetning for kvalitet og fagutvikling og en basis for 
forskning.  

• I definisjonen ha med noe om å ”skape erkjennelse” (i tillegg til kunnskap). OECD 
definisjonen er for snever.  

• Vdr valg av illustrasjon. Figur 3 best, men må ha med helsetjenesten og 
pasient/behandlingselementet.  

Tiltak: Bjørn tar punktet videre, spiller ball med Ole.  

 
Punkt 4 

• Fortsatt behov for mer bakgrunnsdokumenter. 

• Kommet tilleggs informasjon fra August som kan brukes. 

• Se på revidering av forskrift for lov om spesialisthelsetjeneste.  

• Se på forskningsutvalgets tidligere uttalelser vedrørende forskning i 
spesialistutdanningen (”tellende tjeneste”).  

Tiltak: Ida sende til Svein Ivar.  

• I tillegg kan vi fremme at ”bør” skal inn istedenfor ”kan” i spesialistreglene 

• Ta inn dette med kunnskapsbasert praksis og nødvendigheten av kritisk 
tenking/refleksjon.  

• Vurdere om det skal inn noe om penger  
Tiltak: Svein Ivar skriver mer utfyllende og sender til Ida 

 
Punkt 5 

• Baserer seg på arbeid gjort i forbindelse med oppfølging av konferansen i september.  
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• Må rettes mer mot hva norsk medisinsk forskning kan bidra med, i tillegg til hva 
Legeforeningen kan gjøre.  

• Utvide med det arbeidet som universitetene bidrar med.  

• Si noe om hva som er utfordringen og de strategivalgene norsk medisinsk forskning 
kan ta.  

• Definering av global helseforskning.  

• Få frem poenget med at miljøene står sterkere samlet og fokusert.  

• Trekke frem at kompetansebygging og styrking av forskning i lavinntektland må 
gjøres på deres prinsipper.  

Tiltak: Elise og Per jobber videre med dette.  

 
Punkt 6 

• Kommentarer fra August bakes inn.  

• Ta utgangspunkt i Forskningsrådet sin evaluering og jobbe videre med dette.  

• Må se på en mulig konflikt mellom ønsket om mer fri forskning på den ene siden og 
hvordan pengene til medisinsk forskning skal kanaliseres på den andre (jf 
argumentasjonen til punkt 2.8).  

• Understreke at forskningsgrupper kan gi frihet for enkelt forskeren.  

• Ha med noe om barrieren mellom forskningen i foretakene og universitetene, og 
behovet for å myke opp skillet.  

Tiltak: Kirsti tar punktet videre.  

 
Punkt 7 

• Balansere forholdet mellom programforskning og friforskning.  
Tiltak: Kirsti tar punktet videre 

 

Punkt 8 

• Forsøke å dokumentere hvor mange doktorgrader som er finansiert av 
helseforetakene.  

• Hvor mange stipendier foretakene har tildelt og til hvilken profesjon.  

• Vise til budsjettene til helseforetakene.  

• Påpeke at vi har store mangler i dokumentasjonen vdr dette og at vi trenger data på 
nasjonalt nivå.  

Tiltak: Ida tar punktet videre 

 

Punkt 9 

• Punktets overordnede hensikt er at forskning må forankres i forskningsmiljøer. 

• Passe på at man ikke utvanner forskningsbegrepet.  
Tiltak: Elise og Kirsti samarbeide om punktet.  

 
Punkt 10 

• Ta utgangspunktet i fallende kliniske studier finansiert av industrien. Hvordan reverse 
denne utviklingen.  

• Legeforeningen ønsker slike store industrifinansierte kliniske studier.  

• ”Globalisering” og fase III. Ikke nødvendigvis mulig å overføre resultater fra slike 
internasjonale studier til norske forhold. 

• Det er behov for offentlig finansierte studier der agendaen ikke er satt av industrien 
selv  

• Finne ut om det er avsatte fond for offentlig finansiert klinisk forskning. 
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• Relasjon i industrien blir også tatt opp i punkt 2.7.  
Tiltak Tone tar punktet videre.  

 
Punkt 11 

• Det er i stor grad Legeforeningen (”legene selv”) som finansierer allmennmedisinsk 
forskning ved årlige avsetninger i Normaltariff-forhandlingene til Allmennmedisinsk 
Forskingsfond.  

• Viktig å stimulere allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinske premisser.  

• Organiseringen av allmennmedisinsk forskning (bygge miljøer) 

• Dobbeltløp som en god mulighet for å stimulere til allmennmedisinsk forskning. 

• Bør ha med noe om veiledningskorpset betydning.  
Tiltak: Elise Klouman tar punktet videre.  

 

Punkt 12 

• Må problematisere bruk av tallet ”5 % ” 

• Bjørn har gått gjennom tall fra andre land man kan sammenligne seg med.  

• Hente tall fra NIFS rapporten.  

• Problematisere forskjellen mellom å ha med bygningsmasse og ikke når man viser til 
andel av budsjett brukt på forskning. 

Tiltak. Ole og august tar punktet videre.  

 
Punkt 13 
Tiltak: Kirsti og Elise skrive videre på punktet. Ida sender over det som Bjørn har skrevet 

 
Punkt 14 

• Trenger innspill til dokumentasjon; To utredninger fra NFR om infrastruktur samt 
Europeiske forskningsrådets evaluering 

• Poenget med punktet er å peke på at det foregår vesentlig arbeid både i Norge og EU 
for å styrke infrastruktur. Området har vært underfinansiert i mange år.  

• Vurdere å ta opp register problematikken her.  

• Flette inn August sine innspill 
Tiltak: Svein Ivar tar punktet videre 

 
Punkt 15 

• Trekke inn NFR evalueringen 

• Hvordan/konklusjon? Stimulere til å søke internasjonale midler 

• Mobilitetsprogrammer (utveksling) 

• Legge det i post doc ordningen 

• Må sette det inn i gitt format. 
Tiltak: Ida oversender innspill til Marius og ber om at han utdyper punktet.  

 
Punkt 16 

• Problematisere hvorfor andelen må økes. 

• At argument er at legene ikke må ”å ikke henge etter”. Må kunne fungere i et 
kunnskapsbasert samfunn. 

• Kan knyttes til kunnskapsbasert praksis. Unge leger trenger forskningskompetanse for 
å sikre at de nytter seg av forskningsresultater m.m. 

• Doktorgrad er ikke nødvendigvis bare en rekruttering til forskerkarriere, men en del 
av ”allmennutdanningen”. 
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• Knytte opp mot det som står i evalueringen om doktorgradsutdanningen (se side 12 
(NFR evaluering). 

• Også knytte op til at forskning er en hovedoppgave for helseforetakene og ikke bare 
for universitetene.  

• Kan vurdere å endre tittel til ”andel av”. 
Tiltak: August tar saken videre. 

 
Punkt 17 
Viktig at det presiseres at det ikke er alle som skal forske.  
 
Sak 45/11 Revisjon av mandat 
Gjennomgang av punktene. Innspill fra gruppen på møtet. Andre innspill sendes Per skriftlig.   
Tiltak: Nytt utkast sendes utvalget i forbindelse med neste FU møte.  

 
Sak 46/11 Oppfølging av internasjonal forskningskonferanse 
Ble gjennomgått i forbindelse med strategidokumentet.  
 
Sak 47/11 Innspill til møter med dekanatene 
Elisabeth Søyland ønsket innspill fra utvalget på temaer som bør tas opp. Følgende innspill 
ble gitt:  

• Utdanning av veiledningskompetanse knyttet til forskning 

• Flytte det formelle ansvaret for organisering av kursing tilknyttet til 
spesialistutdanningen til universitetene 

 
Sak 48/11 Orienterings-, oppfølgingssaker 

”Bordet rundt”, oppdatering fra utvalgets medlemmer 
 
Sak 49/11 Eventuelt 
Ingen saker.  
 
 
Neste møte:  
Forskningsutvalget deltar på med sentralstyret onsdag 15/2-2012 kl kl 15.00 med påfølgende 
middag for utvalget.  
Ordinært Forskningsutvalgmøte holdes dagen etter, torsdag 16.2, fra kl 0900 


