
Hjelp til forskning i allmennmedisin:
Finnes det en veileder i nærheten? Penger? 

May-Lill Johansen, førsteamanuensis UiT



Finansiering av små prosjekter i allmennmedisin 
og samfunnsmedisin: Allmennpraktiker-stipend fra NFA

Prioriterer: 

Søker uten tidligere forskningserfaring

Prosjekt med høy allmenn- og samfunnsmedisinsk relevans

Original prosjektidé 

Kan gjennomføres innenfor tildelt tid

Max 6 mnd «frikjøp» - 50.000 kr/mnd
Søknadsfrist 15. sept og 15. mars hvert år



Finansiering av små prosjekter:
«Programmet» til Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin

Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling
Søknadsfrist 15. sept og 15. mars hvert år. Max 200.000 første gang.

Gir støtte og veiledning til lokale fagutviklings- og forskningsprosjekter

Sikrer hovedfinansiering av mindre og avgrensede lokale prosjekter,

Hjelper i gang større prosjekter med startfinansiering,

Veileder støtteverdige større prosjekter til andre kilder for finansiering,



UiT medisin – campus i tre fylker



UiT allmennmedisin – tre miljø i samme korridor

Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin – NSDM

Leder: helen.brandstorp@uit.no

mailto:helen.brandstorp@uit.no


UiT allmennmedisin – tre miljøer i samme korridor

Allmennmedisinsk Forskningsenhet – AFE Nord

Leder: hasse.melbye@uit.no

mailto:hasse.melbye@uit.no


UiT allmennmedisin – tre miljøer i samme korridor

Allmennmedisinsk Forskningsgruppe. Leder: mette.bech@uit.no

Primærmedisinsk Fagenhet. Leder: May-Lill.Johansen@uit.no

mailto:mette.bech@uit.no
mailto:May-Lill.Johansen@uit.no


Forskningstema UiT: 

• Luftveislidelser

• Kreft og palliasjon i allmennpraksis

• Medisinsk uforklarte symptomer

• Akuttmedisin

• Distriktsmedisin

• Muskel-skjelett lidelser



UiB – flere miljø i historisk hus

Institutt for samfunnsmedisin og global helse, Kalfarveien 31



Allmennmedisinsk Forskningsenhet – AFE Vest

Forskningtema:

• Sykehjemsmedisin

• Medisinsk uforklarte symptomer

• Urinveisinfeksjoner

• Gastroenteritter

• Inkontinens

Konstituert leder
Inger Haukenes
inha@norceresearch.no

Sabine.Ruths@uib.no



Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktsmedisin

Varierte forskningstema 

knyttet til legevakt

Leder: Jesper Blinkenberg
jebl@norceresearch.no

mailto:jebl@norceresearch.no


Forskningsgruppe for allmennmedisin ved UiB

Forskningstema:

• Søvnmedisin

• Innvandrerhelse

• Internasjonal helse

• Kvalitativ metodeutvikling

Leder: 
Esperanza.Diaz@uib.no



NTNU : AFE Trondheim og allmennmedisin på ISM

Forskningstema:

• Tverrfaglig tenketank

• Multimorbiditet

• Livsstilsendringer

• Kardiovaskulær risiko
linn.getz@ntnu.no

bente.mjolstad@ntnu.no



UiO: Avdeling for allmennmedisin og AFE Oslo

Forskningstema:

• Kollegabasert terapiveiledning

• Symptomer og plager i allmennpraksis

• Legemiddelbruk

• Innvandrerhelse

mette.brekke@medisin.uio.no

Leder: jorund.straand@medisin.uio.no



Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP)

Forskningstema:

• Flåttbårne sykdommer

• Urinveisinfeksjoner

• Antibiotika på sykehjem

• Vent-og-se-resept

• Luftveisinfeksjoner

https://www.antibiotika.no/antibiotikasenteret-for-
primaermedisin-asp/

https://www.antibiotika.no/antibiotikasenteret-for-primaermedisin-asp/

