
                                  

                                                                                           
 

1 

 

Forskning er en nødvendig forutsetning for å opprettholde høy kvalitet i norsk helsevesen og 

er tett koblet mot kvalitetssikring, fagutvikling, utdanning og innovasjon. Forskning bør 

derfor være tett integrert med klinisk virksomhet. Helseforskning som er et samlebegrep for 

medisinsk og helsefaglig forskning, er ikke lengre et hovedsatsningsområde i regjeringens 

langtidsplan for forskning. Innretning av forskning på helse i Norge styres i stor grad av 

pengestrømmene og tilgang på forskningsmidler. En aktiv forskningspolitikk må derfor 

omfatte gode finansieringsordninger basert på analyser og kunnskap om hva som best 

fremmer den forskningen pasientene trenger. Legeforeningens lover understreker 

forskningens betydning og stadfester at foreningen skal fremme medisinsk vitenskap, 

herunder medisinsk forskning og forskningsetikk. 

 

Legeforeningen mener:  

 Helseforskning må igjen bli et tydelig og markert hovedsatsingsområde i norsk 

forskningspolitikk og helseforskning. 

 Forskningsinstitusjonene må sikres god basisfinansiering og handlingsrom. 

 Forskere bør kunne søke midler fra flere kilder. Kravet fra Helse og -

omsorgsdepartementet til relevans og nytteverdi bør tones ned. Tiltak som fremmer 

søknader til EU og som gjør EU-midler attraktive må på plass.  

 Regjeringens satsing på kvalitet i forskning bør støttes, samtidig som det bør arbeides 

for økte midler til frie, forskerinitierte prosjekter.  

 Forskning innen allmennmedisin må styrkes. 

 Det må arbeides for bedre kår for grunnleggende helseforskning, verdiskaping og 

innovasjon. Samtidig må dette ikke gå ut over volum og kvalitet på klinisk forskning.  

 Forskning bør være en attraktiv karrierevei og midlertidigheten i akademia må 

reduseres.  

 

Bakgrunn  
 

Det er stor politisk oppmerksomhet rundt finansiering og organisering av forskning. 

Regjeringen la høsten 2014 fram sin Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
1
 og i 

januar 2015 ble det avgitt en rapport til Kunnskapsdepartementet om finansiering av 

universiteter og høyskoler
2
. I begge disse dokumentene pekes det blant annet på Norges 

behov for flere forskningsmiljøer i verdensklasse. Regjeringen ønsker å utvikle finansielle 

virkemidler som på en bedre måte enn dagens modell vil understøtte god måloppnåelse for 

universiteter og høyskoler, samlet og enkeltvis.  
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 Meld. St. 7 2014–2015 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-7-20142015/id2005541/  
2
 «Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill» 

https://www.regjeringen.no/contentassets/0d3aa576467f4eeeb7f7af25a26d607a/finansieringuh_rapport.pdf  

       Norsk helseforskning er avhengig av gode 

finansieringsordninger  

                                 Policynotat nr. xx/2015  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-7-20142015/id2005541/
https://www.regjeringen.no/contentassets/0d3aa576467f4eeeb7f7af25a26d607a/finansieringuh_rapport.pdf
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HelseOmsorg21
3
, regjeringens nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og 

omsorg, trekker opp brede, men tydelige strategiske satsinger innen tre komplementære og 

likeverdige hovedområder: god folkehelse, grensesprengende forskning og næringsutvikling 

og nasjonal økonomisk utvikling. Denne strategien vil være grunnlaget for hva slags 

innretning norsk helseforskning kommer til å få i årene framover. Dokumentet er spesielt 

viktig ettersom helseforskning ikke lenger er ett selvstendig hovedsatsningsområde i 

regjeringens Langtidsplan for forskning, men er slått sammen med behov for forskning 

knyttet til fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds-, helse- og 

omsorgstjenester.  HelseOmsorg21 legger imidlertid opp til en betydelig styrking av 

allmennmedisinsk forskning som i dag er sterkt underfinansiert.  

 

Finansieringen av helseforskning i Norge er svært kompleks. Det er i dag relativt lite private 

midler til helseforskning med unntak av enkelte aktører, sammenlignet med de andre 

skandinaviske landene. Norsk helseforskning er derfor helt avhengig av offentlig finansiering. 

Helseforskning finansieres hovedsakelig gjennom Kunnskapsdepartementet og Helse- og 

omsorgsdepartementet, som samlet bidrar med omtrent 75 % av et totalt budsjett på nesten 

4,5 mrd. kroner. Styringen av disse forskningsmidlene legger sterke føringer for hva slags 

innretning forskning på helse i Norge skal ha. Den største delen av midlene går direkte til 

institusjonene, resten fordeles i hovedsak gjennom Norges forskningsråd og de regionale 

helseforetakene. Helse- og omsorgsdepartementet har sterk fokus på tjenesterelevant og 

pasientnær klinisk forskning og på forskning knyttet til tjenesteyting. Sterk styring kan svekke 

kvalitet og nytteverdi, særlig i et langsiktig perspektiv. Det er også viktig å sikre godt samspill 

mellom klinisk- og grunnleggende forskning og at pasientene får tilgang til den best mulige 

behandling. Norges forskningsråd støtter helseforskning både gjennom fri prosjektstøtte og 

gjennom flere programmer dels finansiert gjennom sektordepartementene. Det har vært stor 

offentlig og politisk debatt om balansen mellom programforskning og forskerinitiert 

grunnforskning.  

 

Tildeling av forskningsmidler fra EU har fått mye fokus de siste årene. Til tross for en økning 

i både antall prosjekter og absolutte tildelinger innen norsk helseforskning, ligger 

helseforskning dårlig an sammenlignet med tildelinger i f.eks. nærings- og 

forvaltningsområdet. Det er utfordringer knyttet til søknadsprosessen ved tildeling av EU-

midler og de som lykkes i å motta støtte melder om at det er utfordrende å forvalte disse 

midlene på en god måte. De institusjonene som lykkes i denne prosessen har gjerne et 

kompetent støtteapparat som både assisterer med å finne egnede utlysninger og under 

søknadsprosessen. Tiltak som kan gjøre søknadsprosessen lettere kan være et godt 

virkemiddel for å få en økt tildeling av EU-midler innen helseforskning.  

 

Universiteter og høgskoler ligger dobbelt så høy som landsgjennomsnittet når det kommer til 

midlertidig ansettelser. I 2010 hadde norske universiteter et snitt på 20 % midlertidige årsverk 

i undervisnings- og forskerstillinger. En redusering av midlertidige stillinger kan gjøre 

forskning til en mer ettertraktet karrierevei.  
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 HelseOmsorg21 – Et kunnskapssystem for bedre folkehelse, Rapport 2014, Helse- og omsorgsdepartementet. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/HelseOmsorg21/id764389/  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/HelseOmsorg21/id764389/

