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Innspill til nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og 

omsorgssektoren 
 

Forskningskvalitet og internasjonalisering 

Tilrettelegging for «forskning som sprenger grenser» er et selvstendig mål. Det understrekes i 

arbeidsnotatet at slik fremragende forskningen må baseres på en «solid og bred grunnmur av god 

forskning». En viktig forutsetning for å nå målet er å hindre at forskning av lav kvalitet tar for mye 

fokus og ressurser. Dette kan potensielt gå på tvers av ønsket om å prioritere svakere 

forskningsområder som det av samfunnsmessig hensyn er viktig å få bedre kunnskap om. Et sentralt 

spørsmål er derfor hvordan vi fremmer grensesprengende forskning samtidig som vi hever nivået på 

områder av samfunnsmessig betydning på en effektiv og god måte. Det vises særskilt til at etablerte 

og solide forskningsgrupper gjerne blir vinnere av knappe forskningsmidler, da kanskje på 

bekostning av mindre innovative miljøer. Det vises også til at en nasjonal eller internasjonal 

konkurransearena i større grad vil fremme høy forskningskvalitet enn en lokal eller regional arena. 

Ansvarsforholdet mellom HOD, KD og Forskningsrådet trekkes frem uten særlig problematisering.  

 

Følgende viktige kriterier for å skape gode forskningsmiljøer trekkes frem;  

 Samle forskningsmiljøene i forskningssentre («faglig konsentrasjon») 

 Sørge for langsiktige og fleksible finansieringsrammer 

 Profilering og spissing 

 God arbeidsdeling i forskningssystemet 

 En tydeligere prioritering av forskningskvalitet og grensesprengende forskning i Forskningsrådet. 
 

Notatet viser til at Forskningsrådet i 2013 vil vektlegge dristighet og faglig fornyelse i vurderingen 

av søknader til den frie arenaen (FRIPRO) for første gang.  

 

Målsetningen om forskning av høy kvalitet sees i sammenheng med målsetning om 

internasjonalisering av norsk forskning. Notatet fremhever at internasjonalt samarbeid mellom 

norske og internasjonale miljøer bidrar til økt kvalitet og kvantitet, inntekter, bidrar til å styrke 

norsk næringslivs konkurranseevne, synliggjør globale helseutfordringer, og sikrer tilgang til 

internasjonal kunnskapsproduksjon. Likevel utnytter norske helseforskere seg i mindre grad enn 

sine nordiske kollegaer av mulighetene i EU-forskningen og på andre internasjonale arenaer. Er 

motivasjonen for lav, institusjonenes støtteapparat/tilrettelegging for svak og/eller opplever forskere 

at det blir for lavt utbytte i forhold til innsatsen? Det vises til at det allerede er signalisert at Norge 

skal gå inn som fullt medlem av EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram (Horizon 2020), bidra 

til utvikling av det Europeiske forskningsområdet (ERA), delta aktivt i de felles europeiske 

programsatsingene (JPI) og styrke samarbeidet under eksisterende bilaterale avtaler med land 

utenfor Europa.  

 

Arbeidsnotatets gjengivelse av hovedbildet og beskrivelse av styrker og svakheter ble i hovedsak 

støttet av høringsinstansene og er også i tråd med Legeforeningens forskningspolitikk. Samtidig 

fremhevet Legeforeningen ytterligere forbedringspotensial som ikke blir nevnt i notatet. Vi har en 

stor ressurs i våre helseregistre, også internasjonalt, som ikke blir utnyttet på en optimal måte. 

Allmennmedisinsk forskning og helsetjenesteforskning er svakere områder som må løftes frem med 

mål om bedre kvalitet. Det er et stort potensial for å bedre organisere og utnytte 

forskningsinfrastrukturen. En bedre tilrettelegging for forskning som karrierevei vil styrke Norge 

som en forskningsnasjon og er et viktig tiltak i arbeidet med å heve forskningskvalitet og styrke 

internasjonalisering.   

 

Legeforeningen fremhever følgende særskilte utfordringer: 
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 Forutsigbar og langsiktig finansiering er viktig og ordningen med sentra for fremragende forskning er et 

godt grep. Utfordringen knytter seg til å definere «langsiktig forutsigbarhet» 

 Fri forskning er en viktig drivkraft i helseforskning. Frihet til å velge forskningstema er et viktig 

akademisk prinsipp, og også viktig i forhold til finne frem til forskningstema som tjener samfunnet best. 
Vedvarende lav støtte til FRIPRO vil binde fagmiljøer til å forske på eksternt definerte tema, og ikke det 

de selv definerer som sin styrke 

 Det er en utfordring for forskningsproduksjonen at vi på flere områder har for mange små og spredte 

forskningsmiljøer. Det ligger et større potensial i å samle disse og i større grad tenke samarbeid. I dette 

ligger det et potensial i å benytte seg av hverandres og foretakenes infrastruktur på en bedre måte 

 

Legeforeningen støtter målet om at norske fagmiljø skal vinne fram i konkurransen om 

internasjonalt tilgjengelige forskningsmidler, men påpeker at det ikke er et mål i seg selv å 

samarbeide med utenlandske forskere. Målet må være å stimulere til internasjonalt samarbeid når 

relevant kompetanse ikke finnes nasjonalt. Ensidig fokus på å innhente kompetanse utenfra kan slå 

negativt ut for målet om å oppnå banebrytende og fremragende forskning nasjonalt. I tillegg til de 

tiltak som nevnes i arbeidsnotatet bør det gis incentiver å stimulere til samarbeid på tvers av 

helseregioner og universiteter. Dette kan bidra svært positivt for flere miljøer, og være springbrettet 

til internasjonale kontakter og tilgang på flernasjonale forskningsmidler.  

 

Legeforeningen valgte å trekke frem følgende praktiske tiltak som styrker muligheten norske 

forskere har til å nå målet om økt forskningskvalitet og mer grensesprengende forskning.  

 Ressurser. Legeforeningen ønsker å trekke frem tid som en sentral forutsetning 

 Samarbeid på tvers av helseregioner, nivåer og helseforetak vil styrke forskningsmiljøene og gjøre dem 

konkurransedyktige nasjonalt og dermed internasjonalt. Et viktig tiltak her er å sikre at infrastrukturen 

benyttes bedre. Regler/forskrifter, leieavtaler, vedlikehold av eksempelvis nettsider med oversikt over 

utstyr bør utarbeides 

 En satsning på forskningsveilednings og forskningsledelse er viktig for å styrke kvaliteten på norsk 

forskning 

 Styrke kvaliteten på innhenting av data ytterligere for å kunne utnytte det forskningspotensial som ligger 

i registre bedre. Dette bør gjøres på nasjonalt nivå, gjennom både økonomiske og strukturelle tiltak 

 Kombinerte stillinger, tilrettelegging for forskerlinjestudenter og lønnsprogresjon uavhengig av andel 

klinisk tjeneste er konkrete tiltak som kan beholde og stimulere til at flere går inn i forskning som 

karriere vei og sikre trygge forskere med både ambisjoner og evner til forskning 
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Kunnskapssystemet 

Arbeidsgruppens notat fremhever at kunnskapskapssystemet må organiseres på en måte som 

stimulerer til tjenesterelevant forskning og rask implementering av ny kunnskap til nytte for 

samfunnet. Forskningen skal utnyttes som et redskap for planlegging, kvalitetssikring, kontinuerlig 

kvalitetsforbedring og for å skape og utnytte innovasjoner.  

 

I kunnskapssystemet må det legges til rette for tett kobling mellom utdanning, forskning og 

innovasjon («kunnskapstriangelet»). Helse og omsorgstjenestenes behov for kompetanse må være 

grunnlaget for utarbeidelse av innholdet i helse- og sosialfagutdanningene. Utdanningen skal stå på 

et fundament av forskningsbasert kunnskap. Praksisnær forskning må prioriteres høyere. Det må 

sikres god kunnskapsflyt mellom alle de ulike aktørene i helse- og omsorgssektoren (inkl. 

næringslivet). Samarbeid mellom næringsliv, offentlig sektor for forskningsmiljøer ved UoH 

sektoren er særlig viktig for å fremme forskningsbasert innovasjon.  

 

Notatet viser til at nye og flere oppgaver i samfunnet påvirker vårt kompetansebehov og medfører 

særlige utfordringer som igjen påvirker utformingen av kunnskapssystemet. Det vises til 

helseutfordringer knyttet til håndtering av økende aldrende befolkning, kronikere, de store 

folkesykdommene, kostnadsøkninger i helsetjenesten og potensielt også ulikheter i tjenestetilbudet. 

Ny viten og teknologi gir økte muligheter for persontilpasset behandling og bedre diagnostikk og 

behandling. Samtidig øker forventninger til hva helsetjenesten kan gjøre i befolkningen. Medisinsk 

og teknologisk utvikling muliggjør også i større grad behandling i kommunen og hjemme hos 

pasienter. Samtidig setter en forskyvning av til dels krevende behandling press på kommunene. De 

får flere utskrivningsklare pasienter, flere med økt omsorgsbehov og sammensatte behov og det vil 

bli behov for utvikling av lokalt øyeblikkelig hjelp-døgntilbud. Kompleksitet i diagnostikk og 

behandling av store folkesykdommer vil utløse behov for raske, krevende vurderinger og større 

samhandling mellom generalister og høykompetent helsepersonell. Det vil gi økt utfordringer 

knyttet til kompetanse og prioriteringer, økt krav til koordinering og samhandling og behov for 

systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.  

 

Følgende tiltak/mål trekkes frem i arbeidsnotatet: 

 Samspillsrådet etablert (del av oppfølging av stortingsmelding Utdanning for velferd – samspill i praksis) 

 Sikre at forskning er basert på nært og langsiktig samarbeid mellom universitets- og høyskolesektoren og 

de utøvende tjenestene 

 Høy kvalitet og relevans i utdanningene som så langt som mulig må være basert på forskningsbasert 

kunnskap 

 Etablere forskergrupper og forskningssamarbeid på tvers av fagmiljøene, mellom institusjoner med 

tverrfaglige og tverrsektorielle nettverk 

 Økt fokus på forskning og kunnskapsbasert praksis i kommunene. Støtte opp under arbeidet med å styrke 

forskningsbaser utdanning, og også bidra til rekruttering (mer kunnskapsbasert – mer attraktiv) 

 Øke andre samfunnssektorers oppmerksomhet på folkehelse 

 Øke brukerinvolvering/brukermedvirkning i forskningspressen og i valg av forskningstema. Dette gir 

nye samarbeidsarenaer mellom forskning og praksis mellom forskning og planlegging/politikkutforming, 

og kan igjen bidra til mer effektiv kunnskapsoverføring og kunnskapsgenerering i tråd med behov) 

 

Temaene som tas opp i arbeidsgruppen om Kunnskapssystemet overlapper til dels med temaer 

relevant for Forskningskvalitet. Dette gjenspeiles i høringsinstansenes svar som gjerne tok for seg 

begge deler under ett. Arbeidsnotatets gjengivelse av hovedbilde og beskrivelse av styrker og 

svakheter støttes. Når det gjelder overordnet målsetning presiserte Legeforeningen at Norge som et 

relativt lite land ikke kan satse på å opparbeide internasjonal ekspertise på alle områder. Det 

eksisterer gode forskningsgrupper innenfor noen områder som det vil være strategisk viktig å støtte 

særlig opp under. Samtidig bør sektoren være mer åpen for forsker-initiert forskning og styrke 

spirene til forskningsgrupper som har potensiale til å få internasjonal tyngde. I tillegg spilte 

Legeforeningen inn følgende viktige utfordringer ved dagens system.  
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 Uforutsigbare rammevilkår særlig knyttet til de økonomiske rammene 

 Forskningskompetanse utnyttes ikke fult ut. Spesielt leger med Dr grad/PhD har problemer med å 

videreutvikle forskning på post doc nivå innenfor rammen av en vanlig legestilling. Innsatsstyrt 

finansering kan virke hemmende på forskning og innovasjon 

 Bruk av «tellekant-systemet» har både styrker og svakheter. Man får fram forskningstema og 

resultatnøytrale tall, men lite informasjon om hva man har oppnådd innenfor de enkelte områdene. Med 

det ambisjonsnivået det legges opp til i arbeidsnotatene bør det vurderes om systemet er formålstjenlig 

 Søknadsprosessene i dagens system er en utfordring. De forskjellige finansierende og kontrollerende 

parter (offentlige og private) har laget sine egne prosedyrer og egne søknadsskjemaer 

 

Følgende forslag til tiltak ble trukket frem: 

 PhD studenter bør ivaretas formeldt ved Universitetene som universitetsansatte og samtidig inngå avtaler 

om arbeidsplass ved universitetssykehus eller sykehus. Unngå at PhD-kandidater blir kasteballer mellom 

ulike systemer 

 Helse- og omsorgssektoren bør ha en målrettet satsing på bruk av post doc og forsker til prosjektbasert 

FoU arbeid. Det bør tilrettelegges for karriereløp og ansettelsesforhold for denne gruppen. 

 Det må tilrettelegges for å kombinere kliniske stilling med forskningsarbeid alternativ forskningsarbeid 

med undervisningsstilling ved universitet eler høyskole. For eksempel ved å lage nasjonale standard 

avtaler 

 Utviklingen innenfor Phd utdanningen bør overvåkes mer systematisk. En viktig premiss for god 

overvåking av hva som skjer i sektoren er å registrere grunnutdanningen til kandidatene som går inn i et 

PhD løp innenfor helse og omsorg har.  

 Ved forskning på de store folkesykdommer bør det satses på faglig bredde, fra biomedisinske perspektiv 

til helseøkonomi, epidemiologi og pleie. En større, samlet innsats på dette i Norge er et godt forslag 
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Kommunesektoren 

Arbeidsnotatet peker endringer i sykdomsbildet, ulik fordeling av helsegodene og økende kostnader 

har medført et økt press og mer ansvar lagt over på kommunene [jamfør utfordringer som skissert i 

arbeidsnotatene om forskningskvalitet og kunnskapssystemet]. Helseutfordringene fremover knytter 

seg til et bredt spekter av faktorer på tvers av ulike sektorer og samfunnsnivåer. Mange av disse 

faktorene ligger innenfor kommunenes ansvarsområde. Likevel er det for lite relevant 

forskningsaktivitet i og om primærhelsetjenestene, omsorgstjenestene og i folkehelseområdet. Det 

vises til at forskning på disse områdene tradisjonelt har hatt lav faglig prestisje, lavt volum, skjer i 

for små miljøer med for lite samspill mellom aktørene, og med variabel kvalitet på helse- og 

omsorgstjenesteforskning. Det må på plass forskning som er tilstrekkelig dimensjonert i forhold til 

alvoret i utfordringene.  

 

Notatet påpeker at vi mangler et klart og tydelig ansvar for finansiering av forskning som nevnt 

over. En stor del av forskningsfinansieringen skjer via, eller i, helseforetakene. Dette går primært til 

klinisk forskning relevant for spesialisthelsetjenesten. Kommunene er gitt et medvirkningsansvar og 

ikke finansieringsansvar. Det er heller ikke tilstrekkelige og robuste forskningsinstitusjoner etablert 

på disse områdene på tross av en liten positiv utvikling (viser til Allmennmedisinske 

forskningsenheter og fem regionale sentre for omsorgsforskning, samt forskningsinstitutter knyttet 

til kommunesektoren, f.eks. Folkehelseinstituttet). Statens strategiske forskningsinnsats er begrenset 

til innsats gjennom Forskningsrådet.  

 

Arbeidsnotatet viser til medarbeidere som en av de viktigste innsatsfaktorene og til behovet for å 

styrke innholdet i profesjonsutdanningene som betjener store deler av det kommunale 

ansvarsområdet. Samspillet mellom utdanning, praksis i kommunene og forskning innenfor 

profesjonsutdanningene trekkes frem som sentralt for kommunens kompetanse i utvikling av helse- 

og omsorgstjenestene. En mer kunnskapsbasert praksis og innovativ sektor vil dessuten kunne bidra 

til rekruttering av kompetent personell. Det vises til at brukermedvirkning også i 

forskningsprosessen er et viktig område. Innovasjon som et virkemiddel for å løse 

fremtidsutfordringer i sektoren vektlegges. Det må legges til rette for et mer effektivt 

innovasjonssystem for offentlig sektor. En innovativ offentlig sektor vil også være en viktig driver 

for et mer innovativt næringsmiljø.  

 

Legeforeningen støtter bildet som tegnes i arbeidsnotatet. Det presiseres at det må være en 

overordnet målsetning å få samlet forskning relatert til kommunehelsetjenesten under en nasjonal 

paraply med overordnet statlig ansvar i form av organisering og finansiering. Forskning og 

utdanning må inn som en like selvsagt og lovpålagt del av samfunnsoppdraget til helse og 

omsorgstjenestene i kommunal sektor som det er i spesialisthelsetjenesten. Det innebærer at en viss 

prosentandel av budsjettet må øremerkes slik virksomhet. Det må settes i gang tiltak for å øke 

interessen for klinisk forskning blant norske allmennleger, både for å rekruttere til forskning, men 

også for å fremme kunnskapsbasert praksis. 

 

Hovedsvakhetene Legeforeningen trekker frem er: 

 Sektoren preges av fragmentert og mangelfullt lovpålagt ansvar. 

Økonomisk og administrativ styring av tjenestene inkludert ansvar for forskningen, er i hovedsak lagt til 

de enkelte kommunene. I ny lov om kom. helse- og omsorgstjenester gis kommunen et medvirknings og 

tilretteleggingsansvar. Samtidig fremkommer det av veilederen for samarbeidsavtalene mellom 

kommuner og helseforetakene at «medvirkningsansvaret» ikke innebærer at kommunene selv skal 

initiere eller finansiere forskning. 

 En manglende organisering og struktur av forskning.  

Fravær av infrastruktur og virkemidler som fremhever forskning har ført til mange små og fragmenterte 

fagmiljø med svake akademiske tradisjoner. De fire akademiske allmennmedisinske miljøene er aktive 

innen universitetene, men har lite formelt ansvar når det gjelder forskning i kommunehelsetjenesten 

 Mangelfull statlig finansiering. 



 

Side 6 av 11 

6 
Rammebevilgningene til Allmennmedisinske forskingsfond er små, og tilgjengelighet til 

forskningsmidler i helseforetak er begrenset. Dermed utelukkes andre søkere fra den største potten med 

helseforskningsmidler i Norge. Samhandlingsforskning har vært lavt prioritert i helseforetakenes 

tildelinger. Forskningsrådet disponerer store midler for forskning i primærhelsetjenesten, men her er det 

vanskelig for små allmennmedisinske prosjekter å nå opp.  

 Det er få incentiver i fastlegeordningen for å drive med FoU-arbeid. 

 

Legeforeningen trekker i sitt høringssvar særlig frem følgende utfordringer: 

 Manglende rekruttering av allmennleger til forskning og mangel på kompetente forskningsveiledere 

 Behovet for praksisnær forskning i samarbeid med lokale miljøer. Importerte forskningsresultater fra 

utlandet og fra spesialisthelsetjenesten lar seg ikke uten videre overføre til diagnostikk og behandling i 

primærhelsetjenesten. Kompetanse til å evaluere og etterprøve «importerte» forskningsresultater må 

etableres også i kommunehelsetjenesten 

 IKT og sentrale, kvalitetssikrede databaser for primærhelsetjenesten og kommunale tjenester er viktige 

forskningsverktøy som må styrkes  

 Det er behov for å etablere og drifte forskningsnettverk av praksiser på tvers av kommunegrenser for å få 

tilstrekkelig pasientantall 

 Klassifikasjonssystemet ICPC er av stor betydning for presis journalføring og samhandling, for 

administrative og planleggingsformål, kvalitetsutvikling og forskning. Det er behov for utvikling, 

vedlikehold, optimalisering av diagnoseverktøyet 
 

Av særlige forskningsfelt som bør prioriteres er fagfelt og medisinske problemstillinger som i stor 

grad bare håndteres i kommunene, f.eks. sosialmedisinske problemstillinger og muskel symptomer 

og plager, multimorbiditet, trygdemedisin, sykehjemsmedisin, og helsefremmende arbeid. Dette er 

viktige felles forskingsarenaer. Samhandlingsprosesser mellom de ulike nivåene av helsetjenesten 

og mellom de ulike helseaktørene i kommunene er viktige områder for helsetjenesteforskning. 

Translasjonsforsking, hvor basalforskere arbeider tett med klinikere også i primærhelsetjenesten, er 

viktig. Disse områdene krever overordnet styring og struktur. Det må videre satses på en forsvarlig, 

faglig og kunnskapsbasert utvikling av legevakt. Nasjonalt kompetansesenter for legevakts medisin 

er her viktig. 

 

Legeforening legger frem følgende tiltak: 

 Etablere nasjonale strukturer som kan forvalte forskning og utdanning i kommunal sektor 

 Utarbeide bedre og mer hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur som fremmer samhandling og 

muliggjør kvalitetssikring og helsetjenesteforskning 

 Utvikle og bygge opp nasjonalt kvalitetssikret register av aktivitetsdata fra primærhelsetjenesten, 

inklusiv et fullverdig reseptregister.  

 Utvikle og sørge for riktig bruk av ICPC som verktøy for diagnose og aktivitetsregistering i 

primærhelsetjenesten 

 Tilrettelegge for kommuneovergripende forskningsnettverk. Det trengs flere lokale forskningssenter som 

Hallingforsk. Legekontor bør være sammensluttet i FoU-nettverk; det kan øke rekrutteringen til 

forskning, jfr. prosjekt om forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten 

(ALLMENNTANN).  

 Kunnskapshåndtering og FoU-prosjekt bør bli en del av spesialistutdanningen i allmennmedisin, som i 

Danmark. Det bør være mulighet for å integrere PhD i spesialistutdanningen uten økonomisk tap. 
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Næringsutvikling 

Potensialet for innovasjon og verdiskapning i helse- og omsorgsektoren er i dag ikke utnyttet godt 

nok. Dette er hovedbudskapet i notatet om næringsutvikling. God kvalitet i helsesektoren, stor 

forskningsaktivitet og mange innovative bedrifter gir likevel et godt utgangspunkt for verdiskaping 

og næringsutvikling. Med økende utgifter og krav om bedre ressursutnyttelse, høyere effektivitet, 

bedre tjenester osv. kan helse- og omsorgssektoren i stor grad tjene på en høyre innovasjonstakt.  

 

Norge har en relativt godt utviklet helseorientert næringsliv (det gis her en del eksempler), men er 

likevel fortsatt preget av et høyt antall små oppstartsbedrifter. Store multinasjonale farma-,  

biotek-, konsulent- og IT-selskaper er til stede i Norge ettersom norsk forskning og helsesektoren på 

sitt beste oppleves som interessante samarbeidspartnere for utvikling av nye produkter og tjenester. 

Samtidig er konkurransen om globale forskningsinvesteringer fra næringslivet stor, og flere land 

iverksetter målrettede satsinger for å tiltrekke seg investeringene. Etter hvert som et desentralisert 

helsevesen tvinger seg fram, som en følge av aldrende befolkning og manglende kapasitet hos 

sentraliserte helseforetak, vil samspillet mellom særlig tjenesteytende næringsliv og 

kommunesektoren måtte videreutvikles. 

 

Følgende mulige årsaker til at forsknings- og innovasjonssamarbeidet mellom bedrifter, 

forskningsmiljø og offentlige helseaktører er underutviklet trekkes frem i notatet: 

 Lite systematikk i innovasjonsarbeidet i helse- og omsorgssektoren, samt liten erkjennelse av at det må et 

kommersialiseringsledd til for å få utviklet forskningsresultater, nye teknologier og innovasjoner til 

produkter eller tjenester 

 Svak kultur og få systemer for innovasjon, blant annet mangler insentiver for å utnytte solid intern 

kompetanse og for samarbeid med andre aktører for verifisering, dokumentasjon og spredning av 

system-, produkt- og tjenesteinnovasjoner 

 Forskningen gjennomføres i hovedsak i universiteter og helseforetak og uten særlig samspill med 

næringsaktører, være seg internasjonale konsern eller mindre norske bedrifter som kan være langsiktige, 

strategiske samarbeidspartnere for forskningsmiljøene. Et særtrekk med sektoren som kan forklare svakt 

samspill med bedrifter, er mangel av forskningsinstitusjoner som tilbyr anvendt forskning for 

næringslivet 

 Utvikling og kommersialisering av produkter og tjenester til helsesektoren er risikofylt blant annet på 

grunn av lange, kapitalkrevende og regulatoriske løp. Mange kunnskapsintensive bedrifter opplever 

kapitalmangel og utfordringer med å finne strategiske partnere. Det kan bety stopp for utvikling av 

produkter eller tjenester som spinner ut av norske helse- og forskningsmiljø 

 

Av muligheter og tiltak trekkes følgende frem: 

 Sektoren bør bli incentivert og målt på i hvilken grad den bidrar til innovasjoner, for eksempel gjennom 

sine omfattende offentlige innkjøp eller nye måter å organisere og levere tjenester på. Dette er et område 

der samarbeidet med private aktører kan utvikles 

 Det bør identifiseres behov, potensial og barrierer og deretter tas grep for å utvikle innovasjons-kultur og 

-system i helsevesenet 

 Det bør sette søkelyset på hvordan ulike departementer kan utvikle incentiver slik at universiteter, 

høyskoler og helseforetak i større grad bidrar til å ivareta oppgaven med å bringe resultater fra forskning 

og utvikling frem til kommersiell anvendelse. HOD, KD og NHD trekkes frem. En mulig utvikling er en 

strategisk tilnærming til prosjektporteføljen for næringsutvikling knyttet til helse- og omsorgssektoren. 

Departementer med sektoransvar for helse, forskning, innovasjon og næringsutvikling bør videreutvikle 

samarbeidet (det vises her også til eksisterende innovasjonsstrategier) 

 

Det vises til at området næringsliv skal omfatte samspillet mellom bedrifter, akademia og 

helsesektor og rammebetingelser for utvikling av et kunnskapsbasert og internasjonalt 

konkurransedyktig næringsliv for en bedre helse- og omsorgssektor. Hvilke strukturer må på plass 

og hva slags strategisk tilnærming til disse utfordringene bør vi ha. En forutsetning for samspillet er 

aktiv deltagelse og anerkjennelse fra aktørene om at forskningen i akademia, helseforetakene og 
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bedriftene gir grunnlag for innovasjon og for å utvikle trygge, effektive og lønnsomme tjenester og 

produkter for sektoren. Det gås noe nærmere inn på hva innovasjon her betyr: 

 Innovasjon i forskningssystemet som genererer ideer til produkter og tjenester og som kan verifisere og 

validere produkter og tjenester og deres nytteverdi 

 Innovasjon i arbeidsprosesser og organisasjon hos leverandørene av offentlig finansierte helsetjenester 

 Innovasjon inkludert i anskaffelser hos leverandørene av offentlig finansierte helsetjenester  

 Innovasjon i utvikling av helseprodukter og tjenester hos private bedrifter  
 

På generelt grunnlag vil Legeforeningen påpeke at innovasjon er et begrep som brukes mye, men 

som likevel er noe uklart definert. Begrepet innebærer utvikling av teknologi -og metode, men også 

omfattende nytekning i hvordan vi tilnærmer oss metodevalg og kunnskapskilder for eksempel 

innenfor forebyggende arbeid og utforming av helsetjenesten. Det foregår også en rekke 

innovasjoner innenfor basalforskning som bør satses på og trekkes frem. Disse områdene er ikke 

nødvendigvis egnet for eller interessant for det private næringslivet, og må derfor ligge under 

offentlig ansvar. 

 

Hovedbilde som gis i arbeidsnotatet støttes av Legeforeningen. Det presiseres at vårt system med 

mye offentlig støtte er en styrke ved vårt system. Som følge av høy offentlig støttet forskning, har 

pasientnyttighet og validering av resultater større fokus en mulige kommersielle og økonomiske 

gevinster. Forskningen er variert og styres i stor grad av statlige tilskudd/interesser. Dette er bra.  

 

I tillegg til de hovedutfordringer som fremmes i notatet, vil Legeforeningen påpeke at mens 

forskningsproduksjonen i helseforetakene øker, har antallet kliniske intervensjonsstudier med 

legemidler avtatt. LMI viser i sin rapport om forskning og utvikling i legemiddelindustrien at 

økonomiske nedgangstider har ført til en nedgang i FoU-investeringer i farmasøytisk industri, og at 

industrien i økende grad har vendt seg mot lavkostland som Kina, India og Brasil for å få utført 

store pasientstudier av legemidler (NIFU rapport-28 2011). 

 

Det meste av legemiddelfinansiert forskning har vært knyttet til klinisk utprøving av medikamenter. 

Legeforeningen mener man også bør diskutere om klinikere i større grad bør engasjeres i tidligere 

faser (fase I og fase II) av nye medikamenter. Å delta i tidlige faser bidrar til innovasjon fordi man 

er med på å utvikle legemidler.  

 

Legeforeningen er positiv til legers samarbeid med legemiddelindustrien om utvikling og utprøving 

av legemidler, men dette må skje i et likeverdig samarbeid der begge er aktivt med og kan påvirke 

prosessen både med tanke på forskningstema, design, metodeutvikling og publisering. Til dette 

kreves skolering av leger og klare retningslinjer for samarbeid. En utvidet rolle for 

kommunesektoren i samarbeid med lokalt næringsliv støttes også. Da er det et behov for 

forskere/leger med kompetanse i distriktene som kan vurdere og organisere høy-kvalitetstjenester. 

 

Legeforeningen har følgende kommentarer til de momenter knyttet til samspill, strukturer og 

strategiske tilnærminger som trekkes frem i notatet: 

 Samspill: Arbeidsnotatet trekker frem stabile rammebetingelser og klart skille/rollefordeling mellom 

privat og offentlig virksomhet. Dette støttes, men det er også viktig å skille mellom de som finansierer 

og deres innblanding i selve forskningen. Det er viktig å unngå at det legges føringer på forskeren 

 Struktur: Innovasjon i medisinsk og helsefaglig grunn-, videre- og etterutdanning kan være et relevant 

virkemiddel. Dette gitt at det tas forbehold om at dette ikke fører til økt innflytelse fra industrielle aktører 

i utdanningsløpet, økt rekruttering til private selskaper og forskyvning av balansen mellom medisinsk fag 

og industrielle/økonomiske interesser 

 Strategisk tilnærming: Det foreslås belønningssystemer for samhandling og innovasjon. Det kan kanskje 

være en fruktbar vei å gå. Samtidig bør det påpekes at det kan være vanskelig å måle innovasjon i helse. 

Det kan få uheldige konsekvenser fordi resultatet av systemet vil være viktig for universitetene og 

helseforetakenes økonomi 
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Globale helseutfordringer 
Norge som et rikt land har et ansvar for å bidra til også å løse kunnskapsbehov på områder som ikke 

først og fremst er utfordringer her hjemme, men nærmere bestemt i fattige land og land med lite 

utviklede FoU systemer. Samtidig vil norsk folkehelse og den norske helsesektoren påvirkes også 

av internasjonale og globale forhold som må finne sin løsning i overnasjonale eller mellomstatlige 

prosesser. Dette er utgangspunktet for arbeidsnotatet om globale helseutfordringer.  

 

Notatet viser til at global helse har vært prioritert på tvers av politisk partier og at Norge er engasjert 

og har oppnådd mye. Det gis en rekke eksempler på dette. Samtidig er det behov for mer kunnskap 

om hvordan enkeltprogrammer kan bli bedre, er det også behov for mer kunnskap om styrings-, 

finansierings- og organisatoriske ordninger – helsesystemforskning på nasjonalt nivå i 

utviklingsland. Følgende hovedutfordringer trekkes frem: 

 Markedssvikt: Det globale markedet leverer ikke nye teknologier som vaksiner, legemidler og 

diagnostika for sykdommer som først og fremst forekommer i de fattige landene, siden betalingsevnen er 

for svak totalt sett. En slik markedssvikt må kompenseres med økt offentlig innsats og nye virkemidler 

og incentiver. Markedssvikt i det globale innovasjonssystemet er et eksempel på hvordan globale og 

internasjonale forhold er av betydning for helsesituasjonen i utviklingsland. Det er derfor behov for mer 

kunnskap om effektene av det globale helsesystemet og de globale styringsmekanismer og prosesser. 

 Globalisering: Det vises også til hvordan globalisering med økt gjensidig avhengighet og sårbarhet 

påvirker helse og at det på flere områder er behov for overnasjonale mekanismer og sterkere 

internasjonalt samarbeid. Norge kan her spille en viktig rolle og norsk politikkutforming på slike 

områder vil kunne støttes av god forskningsbasert kunnskap. 

 Dobbel sykdomsbyrde: I tillegg vises det til utfordringen med dobbel sykdomsbyrde, hvor ikke-

smittsomme/kroniske sykdommer utgjør en viktig utfordring i tillegg til infeksjonssykdommer og 

forhold knyttet til reproduktiv helse. Ikke-smittsomme sykdommer er dermed et felles globalt 

helseproblem, og det er betydelige fellestrekk når det gjelder utfordringer knyttet til tobakk, ernæring og 

fedmeepidemien i land på tvers av alle inntektskategorier, inkludert Norge. 

 

Det legges opp til at notatet skal omfatte forskningstema som er relevante for helsesituasjonen i 

fattige land (utviklingsland/lav- og mellominntektsland), temaer relevant for den globale 

helsesituasjonen, og temaer relevant for helsesituasjonen i Norge. Av særlige utfordringer og 

muligheter knyttet til norsk satsing på området global helse trekkes følgende frem: 

 Området er politisk prioritert og har sterke helsemiljøer på plass allerede. Det er derfor gode muligheter 

for videreutvikling. Norge har mange sterke samfunnsvitenskapelige miljøer i både institutt og UoH-

sektoren som vil kunne være samarbeidspartnere for helsemiljøer som ønsker å arbeide mer med 

helsesystemspørsmål og det globale helsesystemet hvor tverrfaglig kompetanse er nødvendig.  

 Samtidig er det relativt få samfunnsvitenskapelige miljøer med interesse for global helse med unntak av 

noen enkeltforskere spredt i ulike miljøer.  

 

Det foreligger gode muligheter for økt bidrag fra norsk side når det gjelder kunnskap som kan bedre 

den globale helsesituasjonen, men det er utfordringer i forhold til både kvalitet, kapasitet, kritisk 

masse (antall miljøer og miljøenes bredde), samarbeid og tverrfaglighet. 

 

Det utfordringsbilde som gis i arbeidsnotatet støttes, men samtidig mener Legeforeningen det er 

andre områder som påvirker helse og som må tas med i hovedbilde av dagens kunnskapsstatus og 

situasjon. Helsemessige følger av klimafaktorer, klimaendringene og tiltak som kan ha effekt både 

for klima og for folkehelse er for eksempel ikke omtalt i notatet. Dette er et viktig område som også 

vil spille en rolle i politiske prosesser for å skape en bærekraftig utvikling.  
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Av særskilte utfordringer ønsker Legeforeningen å trekke frem:  
 

 Behov for kunnskap og kompetanse hos helsepersonell: 

Hvordan bygge kompetente, relevante, forskningsmiljøer tilpasset nasjonale eller lokale forhold i 

lav og mellominntektsland, og hvordan få forskere og forskningsmiljøene til å vokse og å forbli i 

lokalmiljøet, er tilbakevendende utfordringer innenfor området global helse. En styrking av 

helsepersonellets kunnskap og rolle er sentralt for iverksetting og oppfølging av tiltak iverksatt eller 

som skal iverksettes. Dette er en arena som har fått liten oppmerksomhet, både i Norge og innen 

global helse. 
 

 Helsesystemforsking er i for liten grad vektlagt  

Det trengs forskningsbasert kunnskap om hvordan tiltak kan tilpasses lokale ressurser og 

forskningskompetanse til å kunne monitorere og evaluere effekten av helsetiltak. Her er 

helsesystemforskning sentralt. Dette er et forskningsområde der det trengs avklaring om 

målsetninger, definisjoner og metoder som bygger på tverrfaglige miljø med høy kompetanse og der 

det vil være gjensidig nytte i internasjonalt samarbeid (også med lav- og mellominntektsland) 

 

 Det er behovet for en styrket primærhelsetjeneste også i lavinntektsland 

En sterk primærhelsetjeneste et redskap til å nå målet om «helse for alle». En styrking av 

primærhelsetjenesten er relevant for å nå målsetningene nedfelt i de tusenårsmålene Norge er særlig 

involvert i (dødelighet hos barn under fem år, svangerskapsrelatert dødelighet) samt for å stoppe 

spredning av de store infeksjonssykdommene.  Primærhelsetjenesten (og tilsvarende) i mange 

fattige land har vært preget av mange parallelle og vertikale programmer, slik som 

vaksinasjonsprogrammer, men det har vært mangel på samarbeid og koordinering mellom 

programmene og nesten totalt fravær av leger i primærhelsetjenesten. «Primary Health Care» har 

ofte vært brukt som et slagord uten særlig mye innhold. 

 

 God grunnforskning 

Økt sykdomsbyrde med kroniske sykdommer særlig relatert til bruk av tobakk, rusmiddel og til 

kosthold vil være en stor global utfordring og legge grunn for både nasjonal og internasjonal 

satsing. Denne felles utfordringen og behovet for gjensidig læring ved internasjonalt arbeid, også 

med land der ressursgrunnlaget er betydelig lavere enn i Norge, vil stå sentralt for arbeidet med 

global helse. Dette krever oppbygging av god grunnforskning 

 

 Norge har god helseregistre som kan bidra med viktig kunnskap 

Disse registrene og erfaring/kunnskap om tilhørende teknologiske verktøy bør være et sentralt 

satsingsområde også innenfor global helse. Satsingen bør omfatte kunnskap om fordeling av helse 

og sykdom, og faktorer som påvirker ulikhet i helse, ressursfordeling mellom grupper og på 

nasjonalt og globalt nivå, og utforming av tiltak 

 

 Bedre koordinering av finansiering av global helseforskning.  

KD og HOD finansierer global helseforskning hhv gjennom grunnbudsjett tildelinger til 

utdannings- og forskningsinstitusjoner, og regionale helseforetak. UD finansierer mer direkte 

gjennom bidrag til internasjonale organisasjoner og tiltak. Disse bevilgningene styres politisk og 

påvirkes av den offentlige debatt, men det er ofte lite kommunikasjon og samordning vedrørende 

støtteordninger som kommer fra forskjellige departementer selv når det gjelder forskning på samme 

sykdom, f.eks. tuberkulose. 

 

Legeforeningen spilte inn følgende anbefalinger og forslag til tiltak: 

 Gjensidig læring ved internasjonalt samarbeid, også i lav-inntektsland. Oppbygging av forskningsmiljø i 

lav- og mellominntektsland for gjensidig læring og global solidaritet. 
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 Norge kan bidra til kompetanse og kapasitetsbygging gjennom langsiktig forskningsarbeid mellom 

Norge og lav- og mellominntektsland. Samarbeid og nettverksbygging mellom norske 

universitetsmiljøer, helseforetak, frivillige organisasjoner (NGOs), nasjonale programmer for utvikling, 

forskning og utdanning er viktig innad for oss i Norge, men også utad mot samarbeidslandene.  

 Norge og andre nordiske land har sterke primærhelsetjenester og har utviklet allmennmedisin både som 

spesialitet og akademisk fag over mange tiår. Norge, evt. sammen med andre nordiske land har god 

bakgrunn for å bidra til å utvikle primærhelsetjenesten i ressursfattige områder. Nasjonalt senter for 

distrikts medisin ved Universitetet i Tromsø har f.eks. i flere år hatt et samarbeids- og 

kompetanseoppbyggingsarbeid blant primærleger i Nordvest Russland.  

 


