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                                             MANDAT 

 

Utvalget er et rådgivende organ for Sentralstyret i spørsmål som angår medisinsk 

og helsefaglig forskning.  

 

Oppgaven består i å foreslå tiltak som kan: 

 

 øke forståelsen for at forskning, og deltagelse i forskning, er en 

forutsetning for utviklingen av et bedre helsevesen nasjonalt og 

internasjonalt 

 

 medvirke til medisinsk og helsefaglig forskning av høy kvalitet i alle deler 

av norsk helsevesen 

 

 bedre organisering, samarbeid og ressurstilgang til medisinsk og helsefaglig 

forskning 

 

 tilrettelegge for en god karriereutvikling for forskere  

 

 sikre og stimulere til at leger nyttiggjør seg forskningsbasert kunnskap 

 

 utvikle forskningens betydning i grunn, - videre- og etterutdanningen av 

leger 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      (Godkjent av Sentralstyret, dato 21.3 2012.) 
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Nærmere omtale av mandat og arbeidsform  
 

Oppnevningen 

I sitt oppnevningsbrev 8. mai 1998 fremgår det at Utvalget skal vie sin oppmerksomhet til spørsmål 

som berører medisinsk forskning. Det skal spesielt ha sin oppmerksomhet rettet mot tiltak som kan 

øke forståelsen for forskningens betydning for et godt helsevesen. Videre skal Utvalget vurdere tiltak 

for bedre organisering og karriereutvikling som kan bidra til å styrke forskningen. Utvalget skal også 

vurdere forskningens betydning og plass i spesialistutdanningen, og de medisinske miljøers 

muligheter for å nyttiggjøre seg ny medisinsk kunnskap. 

 

Arbeidsform  

Sentralstyret kan forelegge konkrete saker eller problemstillinger for analyse og drøfting i Utvalget. 

Utvalget selv kan også peke på tiltak som Sentralstyret bør vektlegge eller ta initiativ til. 

 

Utvalgets gjennomgående arbeidsform er som komité. Utvalget kan også ta initiativ til, eller arrangere 

samlinger for å belyse en problemstilling i et større forum eller en definert målgruppe. Utvalget er 

også disponibelt for de øvrige Dnlf-organers arbeid når det blir bedt om slik medvirkning. Likeledes 

kan Utvalget anmode slike organer om å ta opp saker som er relevant for Utvalgets formål. 

 

Utvalgets primære fokus vil være å finne hensiktsmessige og konkrete tiltak som kan være 

virkningsfulle på kort og lang sikt for å oppnå målsettingen. 

 

Utvalget tar sikte på i størst mulig grad å bygge på de kunnskapsbaser som Dnlf og andre institusjoner 

i norsk medisin har fremskaffet, og være målrettet når det gjelder å sette i gang omfattende 

undersøkelser i egen regi. Utvalget, eller en mindre gruppe av medlemmene, kan gjennomføre 

studiebesøk for å gjøre seg nærmere kjent med relevant problemløsning andre steder. 

 

Utvalget kan opprette et internt arbeidsutvalg. 

 

Det føres møteprotokoll. Referatene skal være konsise, og dekkende for Utvalgets diskusjoner. De 

skal også tjene som informasjon overfor oppdragsgiver. Referatet skrives av sekretæren i samråd med 

leder så snart som mulig, og et utkast sendes medlemmene som så har 14 dager til å melde evt. 

korreksjoner til sekretæren. Et revidert utkast sendes Utvalgets medlemmer og tas opp til formell 

godkjenning påfølgende utvalgsmøte. Det ferske, reviderte utkastet sendes dessuten til Sentralstyrets 

informasjon. 

 

Budsjettering og regnskap 

Utvalgets utgifter dekkes og regnskapsføres av Dnlf i henhold til vanlig praksis for faste utvalg. 

Tilsvarende fremmer Utvalget budsjettforslag for sin planlagte virksomhet i samsvar med Dnlfs 

rutiner. 

 

Rapportering 

Utvalget er rådgivende overfor Sentralstyret og rapporterer til dette gjennom årsrapport og i 

enkeltsaker som er eller blir aktuelle. Slike råd skal fortrinnsvis være skriftlig utformet, og skal 

fremgå av protokollen så fremt det ikke er gode grunner til å unndra dem intern og/eller ekstern 

offentlighet (f.eks. i en pågående forhandlingsprosess). 

 

Årsrapporten fra Utvalget utarbeides i samsvar med Dnlfs rutiner. 
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Informasjon til eksterne institusjoner ivaretas av Sentralstyret eller den styret utpeker. Dette er 

imidlertid ikke til hinder for at Utvalget kan innhente relevant kunnskap og opplysninger fra eksterne 

institusjoner som ledd i sitt arbeid. 

 

Medlemmer til utvalget oppnevnes av Sentralstyret etter forslag fra de fire medisinske fakultetene, 

helseforetak og relevante yrkes- og fagmedisinske foreninger innen legeforeningen. 

 

Funksjonstiden for utvalget er fire år og starter 1. september. Gjenoppnevning kan skje. 

 

Godkjenning 

Mandatet og evt. revisjoner, godkjennes av Sentralstyret.  

 

 


