
Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no •  Besøksadresse: Akersgt. 2 
www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00 •  Faks: +47 23 10 90 10 • Org.nr. NO 960 474 341 MVA • Bankgiro 5005.06.23189  

 

 
 

 
 
 
Mer medisinsk forskning! 
 
Legeforeningen utfordrer myndighetene til å ta medisinsk forskning på alvor. Det må komme 
en betydelig nasjonal satsning på forskning i kommende statsbudsjett. Innen 6 år vil over 
halvparten av dagens professorer i medisin gå av med pensjon og det er liten nyrekruttering. 
Hvem skal overta? 
 
Regjeringen stadfestet i Soria Moria erklæringen i 2005 at landets samlede forskningsinnsats 
skulle øke fra 1,5 til 3 prosent av BNP innen 2010. Det offentlige skal bidra med 1/3 og 
næringslivet med 2/3.  
Andelen av BNP til forskning har ikke økt siden 2005. Dersom det offentlige skal oppfylle sin 
del av forskningsmålet innen 2010, kreves 4 milliarder kroner mer til forskning hvert av årene 
2009 og 2010. 
 
Norsk medisinsk forskning trenger dette løftet for: 

- å kunne gi våre pasienter et forskningsbasert riktig og tilpasset behandlingstilbud. 
- å utvikle og ta i bruk nye og bedre behandlingsmetoder. 
- å kunne gi kunnskapsbasert undervisning og øke rekrutteringen til medisinsk 

forskning.  
 
 
 Legeforeningens landsstyre oppfordrer regjering og helsemyndighetene til:   

• Markert økning i bevilgning til forskning i 2009 og 2010 slik at regjeringen når  sin 
egen ambisjon om 3 % av BNP til forskning innen 2010  

• Øke basisbevilgningen til de allmennmedisinske forskningsenhetene til minimum 20 
mill. kr. i 2009. 

• Opprettelse av senter for klinisk forskning innen hver helseregion og minst et senter for 
fremragende forskning innen klinisk medisin nasjonalt innen 2 år. 

• Opprettelse av forskerstillinger for leger med betingelser som gjør at de blir i 
forskning. 

• Opprettelse av gode stipendordninger for studenter og yngre leger for å kunne 
rekruttere nye dyktige forskertalenter. 

 
 
 
Resolusjon enstemmig vedtatt på Landsstyremøte i Den norske legeforening 19.05.08 
 
 


