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Sammendrag og handlingsforslag 
 
Medisinsk forskning står overfor en rekke viktige utfordringer både av faglig, økonomisk og 
organisatorisk art. Dette strateginotatet har hovedfokus på hvordan Legeforeningen skal 
opptre som en forskningspolitisk aktør og på den måten bidra til styrking av medisinsk 
forskning i Norge. Forskning skal i dag være en integrert del av medisinsk virksomhet både i 
spesialist- og primærhelsetjenesten. Hvordan Legeforeningen bør opptre som 
arbeidstagerorganisasjon for å få dette til på en god måte for sine medlemmer er utførlig 
behandlet i et tidligere strateginotat: Vind i seilene. 
 
Medisinsk forskning henter sin identitet fra fokus på sykdom og pasienter, men har røtter i en 
rekke andre fag som spenner fra humaniora og samfunnsfag til teknologi og biologi. I dette 
spennende møtet mellom fagtradisjoner vil det naturlig nok oppstå spenninger. Tydeligst ser 
vi dette i at det på den ene siden spørres om medisinsk forskning har riktig innretning og 
grunnlag for å forstå de dominerende helseproblemene som særlig kan knyttes til funksjonelle 
lidelser. Det oppleves å være en manglende helhetstenkning rundt pasientens helsetilstand, 
samtidig som det råder stor optimisme knyttet til hvordan teknologisk og bioteknologisk 
forskning kan bidra til å forebygge og helbrede somatisk og psykisk sykdom.  
 
Strategidokumentet beskriver hvordan medisinsk forskning er organisert og finansiert i Norge 
og peker på hvordan Legeforeningen kan påvirke viktige beslutningsprosesser. Prioritering av 
forskningsområder skjer gjennom en rekke prosesser på forskjellige nivåer hvor 
Legeforeningen også har mange påvirkningsmuligheter. Av særlig betydning er sikring av 
forskningsetiske standarder og kvalitetssikring av forskningsarbeidet. Medisinsk forskning 
skal bidra til bedre helse hvilket fordrer gjennomtenkning av fagenes utfordringer og utvikling 
og hvordan kunnskapen kan implementeres på best mulig måte. 
 
Legeforeningen må derfor arbeide for  
• å være en synlig aktør når den forskningspolitiske agenda settes i Norge; både den 

dagsaktuelle agenda, men også den mer langsiktige strategiplanleggingen 
• best mulige kår for medisinsk forskning i Norge  
• arbeide for bedre finansiering av forskning i Norge, spesielt medisinsk forskning 
• at norsk medisinsk forskning får økt fokus på de globale helseproblemer  
• at norsk medisinsk forskning tilfredsstiller anerkjent forskningsetikk og internasjonale 

kvalitetsstandarder og tilstrebe høyeste grad av originalitet, kvalitet, faglig relevans og 
samfunnsmessig nytteverdi 

• å synliggjøre at forskning og forskningsrefleksjon skal være en integrert del av medisinsk 
praksis  

• at forskningsbasert kunnskap blir implementert i helsetjenesten  
• å fremme forskningsbasert samhandling mellom de ulike nivåene i helsetjenesten  
• å fremme samarbeid med og trekke nytte av andre fagfelt relatert til medisinsk forskning. 
 
Dette kan oppnåes ved at Legeforeningen innad arbeider for  
• å styrke forskningskompetansen i sekretariatet, ved skolering og ansettese av flere 

personer med akademisk kompetanse 
• at de fagmedisinske foreningene stimuleres og sikres nødvendige ressurser til å fokusere 

på nettverksbygging og forskning innen eget fagfelt 
• å arbeide for å bedre forskeres kår som beskrevet i Vind i seilene 
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På nasjonalt nivå må Legeforeningen arbeide for  
• arbeide for økt fokus for forskning i Norge med det formål å sikre at helsetjenesten har 

tilgang til kunnskap med høy grad av gyldighet i konsultasjonen mellom pasient og lege   
• å arbeide for at medisinsk forskning forblir et hovedsatsningsområde innen norsk 

forskningspolitikk  
• å påse at forskningssatsningen i Norge går i riktig retning  
• fremme samarbeid mellom helseforetak og universiteter. 
 
Legeforeningen har et klart internasjonalt ansvar og må sørge for 
• å fremme fokus på de store globale helseproblemene og 90/10 problematikken 
• å opprette en internasjonal avdeling i Legeforening som tar seg av internasjonale 

problemstillinger, deriblant globale helseproblemer og medisinsk forskning internasjonalt 
• å arbeide for at de fagmedisinske foreningene bør fremme forskning innen sine fagfelt i 

internasjonale fora 
• å ta opp forskningspolitiske spørsmål på internasjonale møter hvor legeforeningen deltar 
• å ta initiativ til et felles internasjonalt forskningspolitisk seminar i 2008 for å påvirke den 

internasjonale forskningsagenda 
• å arbeide for at en større andel av medisinsk forskning i Norge og i den vestlige verden 

fokuserer på den globale sykdomsbyrden og ikke bare på sykdommer som angår vår del 
av verden. 

 5



1 Innledning 
 
1.1 Bakgrunn 
 
Legeforeningen har et tosidig ansvar når det gjelder forskning; som samfunnsaktør og som 
fagforening for leger og medisinske forskere. Legeforeningens forskningsutvalg utarbeidet i 
2005, etter oppdrag fra Sentralstyret, innstillingen ”Vind i seilene for medisinsk forskning.” 
Innstillingen tar for seg den medisinske forskers kår, og førte fram til 15 konkrete forslag om 
tiltak. På bakgrunn av innstillingen, høringsuttalelser og interne drøftinger vedtok 
Sentralstyret et punktprogram om rammevilkår for god medisinsk forskning. Saken ble tatt 
opp under Landsstyremøtet i 2006 (Vedtaksprotokoll Landsstyremøte, sak 9.1) hvor 
punktprogrammet ble vedtatt med bare mindre tillegg og endringer. Det ble også vedtatt at det 
skal legges fram en rapport om arbeidets fremdrift under Landsstyremøtet i 2008. 
Innstillingen og handlingsprogrammet bekrefter Legeforeningens ansvar som fagforening for 
medisinske forskere. Vedlagt ligger et sammendrag av innstillingen ”Vind i seilene for 
medisinsk forskning”.  
 
Sentralstyret ba i 2006 Forskningsutvalget om å utarbeide et nytt og bredere 
forskningspolitisk dokument for Legeforeningen. Landsstyret har gjort lovendringer for å 
fremme økt satsning på fag- og kvalitetsutvikling. På denne bakgrunn er det naturlig at 
Legeforeningens forskningspolitiske dokument også beskriver den medisinske forskningens 
kår i Norge. Sentralstyret nedsatte en arbeidsgruppe som skal utarbeide innstillingen innen 
utgangen av januar 2007. Arbeidsgruppen har bestått av: 
 
Ole M. Sejersted (leder), professor, eksperimentell medisin, UiO og Ullevål US 
Irene Hetlevik, professor, allmennmedisin, NTNU og Ranheim legesenter 
Per Hjortdahl, professor, allmennmedisin og samfunnsmedisin, UiO 
* Lisbeth Rustad, avdelingsleder, spesialist i dermatologi, Haukeland US 
* Kristin Viste, cand med, doktorgradsstipendiat, UiB 
Tobias Schmidt Slørdahl (sekretær), stud med, forskerlinjen, NTNU 
 
I Forskningsutvalget, som er hovedansvarlig for dette dokumentet, sitter i tillegg: 
Anna Midelfart, professor, øyesykdommer, NTNU og St Olav Hospital, leder i LVS 
Arne Sandvik, professor, gastroenterologi, NTNU og St Olav Hospital 
Trond Flægstad, professor, barnesykdommer, UiTø og UNN 
Lars A. Akselen, professor, patologi, UiB og Haukeland US 
Jana Midelfart Hoff,  dr med nevrologisk avd, Haukeland US 
 
* supplerte medlemmer av arbeidsutvalget. 
 
Ole Andreassen, Svein Friis, Lin Getz og Anna Luise Kirkengen har vært bidragsytere til 
ulike deler av manuskriptet. 
 
Dette forskningspolitiske dokumentet skal gi Legeforeningen en generell vurdering av den 
medisinske forskningens kår i Norge i dag med anbefalinger om hvordan Legeforeningen kan 
bidra til en ønsket utvikling i årene som kommer.  
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1.2 Mandat 
 
Under Sentralstyrets møte 18.9.2006 ble følgende mandat vedtatt for arbeidsgruppen som skal 
utarbeide forslag til Legeforeningens forskningspolitiske dokument: 
 
Forskningsutvalget bes om innen utgangen av januar 2007 å utforme forslag til 
Legeforeningens forskningspolitiske dokument som utfyller innstillingen ”Vind i seilene” og 
tar med innspill fra Landsstyret 2006.  
 
Forslaget bør omhandle forskningens kår beskrevet ved: 
• Begrepsavklaringer 
• Organisasjons og struktur 
• Økonomi 
• Forskningens plass i samfunnet 
• Prioriteringer av forskningsområder 
• Forskningsetikk og kvalitetsarbeid 
 
Forslaget vil være forskningsutvalgets anbefaling til sentralstyret om retning og forhold for 
medisinsk forskning i Norge i årene som kommer. Forskningsutvalget gis anledning til å 
supplere seg med 2-3 personer med ønsket kompetanse.  
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2 Forskning - grunnlag og innhold 
 
Medisinsk forsknings overordnede målsetting er å skape kunnskap som kan bidra til bedre 
folkehelse, både på individ- og samfunnsnivå. Norske leger, som en av helsetjenestens 
grunnpilarer har behov for kunnskap og kompetanse som gjør dem i stand til å forstå og 
håndtere pasientenes helseproblemer for slik å kunne bidra til bedre helse. Helsetjenesten 
møter jevnlig pasienter man forstår lite av og der tilbudet er mangelfullt. Det er behov for å 
tenke helhetlig og nytt når det gjelder medisinsk forskning. 
 
 
2.1 Medisinens teoretiske fundament 
 
2.1.1 En naturvitenskapelig og humanistisk disiplin 
Medisinen er både en naturvitenskapelig og en humanistisk disiplin. Sett i et medisinsk-
historisk perspektiv er dette en selvfølge, men i den dagsaktuelle medisinske forskningen er 
denne forutsetningen ikke lett å gjenfinne. Om man betrakter vestlig medisinsk forskning 
under ett, må vi erkjenne at den i alt overveiende grad tar utgangspunkt i en 
naturvitenskapelig forankret menneske-, kropps- og sykdomsforståelse der kausale 
forklaringer og en reduksjonistisk tankegang står sentralt. Dette teoretiske fundamentet anses i 
det daglige som ”naturgitt” og gjøres i liten grad eksplisitt. Det betyr at verken medisinske 
forskere eller klinikere er trenet i å problematisere hvilke aspekter av mennesket, kroppen og 
sykdommene som ikke inngår i biomedisinens vitenskapelige betraktninger, og hvilke 
konsekvenser dette kan ha for gyldigheten og den kliniske anvendbarheten av den kunnskap 
som frambringes.  
 
2.1.2 Den terapeutiske 
gullalder - stagnasjon? Tekstboks 2.1 – Forskningsbaserte 

høydepunkter i klinisk medisin 
 
1941  Penicillin 
1949  Kortison 
1950  Røyk som risikofaktor for lungekreft  
1950  Tuberkulosebehandling med streptomycin og PAS 
1952  Klorpromazin i behandling av schizofreni 
1955  Åpen hjertekirurgi 
1963  Nyretransplantasjon 
1961  Hofteprotese 
1964  Forebygging av hjerneslag 
1971  Kurering av kreft hos barn 
1978  Fødsel etter invitro fertilisering 
1984  Helicobacter pylori som årsak til magesår 
 
Le Fanu (1999) 

Betraktet fra et overordnet 
perspektiv har den naturalistiske 
og reduksjonistiske biomedisinske 
tilnærmingen ledet til en lang 
rekke imponerende faglige 
gjennombrudd for klinisk medisin 
(Noen eksempler er gitt i tekstboks 
2.1). Slik vil det forhåpentlig 
fortsette på flere felt og det er 
betydelig optimisme knyttet til hva 
moderne teknologi og bioteknologi 
kan bidra til i morgendagens 
medisin. Men internasjonalt er det 
i dag også flere som påpeker at 
medisinen behøver vitenskaps-
teoretisk og metodologisk 
nytenkning (Gillett 2004; Dean 
2004; Kernick 2005; Caplan 2006). Etter en periode som av mange har vært beskrevet som 
’medisinens terapeutiske gullalder’ (Porter 1997, Le Fanu 1999) hevder noen at deler av den 
biomedisinske forskningen kan være i ferd med å stagnere ved at utbyttet i form av kliniske 
helsegevinster blir stadig mer marginalt, sett i forhold til forskningsinvesteringene (Charlton 
2005; Deyo 2005). En annen forklaring kan være at vi er inne i en tid med ’utfyllende 
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forskning’ og at mange nye ”brikker” må på plass før man oppnår nye store medisinske 
gjennombrudd. Forståelse av kreft, psykiske lidelser, hukommelse og kanskje også 
bevisstheten er eksempler på slike mulig oppnåelige, banebrytende fremskritt. 
 
 
2.1.3 Budsjettkrise eller 
kunnskapsteoretisk krise? 
Professor Arthur Caplan hevdet nylig i etikktidsskriftet 
Hastings Center Report at amerikansk medisin synes å være 
rammet av en kunnskapsteoretisk krise. Det rådende synet på 
hva som er sann og gyldig kunnskap i medisinen og hvordan 
slik kunnskap frambringes, hevdes ikke lenger å være 
tilstrekkelig for å takle de store utfordringer faget står overfor 
(Caplan 2006). I Norge har vi sett enkelte spredte tilløp til 
diskusjon av grensenytten av økende medisinske investeringer. I 2005 etterlyste 
Legeforeningens eget forskningsinstitutt en slik debatt (Bringedal og Førde 2005). Det kan 
også være grunn til å reflektere over om ikke en delårsak til budsjettkrisene som for tiden 
preger flere av våre store sykehus, kan spores tilbake til medisinens vitenskapsteoretiske 
grunnlag. Da spesielt de reduksjonistiske tilnærminger der komplekse menneskelige 
problemer systematisk fragmenteres og isoleres fra en større helhet og sammenheng. For å 
holde tritt med en slik kunnskapsutvikling, 
oppstår logisk nok et behov for stadig mer faglig 
subspesialisering. I den pågående debatten om 
lokalsykehusenes framtid har Legeforeningen 
konstatert at denne utviklingen kan komme til å 
kompromittere tilgjengeligheten og den 
overordnede kvaliteten i den norske 
helsetjenesten på sikt (Landstyremøtet mai 2006, 
sak 7).  

Jo mer man forsker jo 
dyrere blir 
pasientbehandlingen. 
Hvorfor kan man ikke 
forske på noe som gjør 
ting billigere? 

Fritt etter Tore Tønne 

 
 
2.2 Begrepsavklaringer 
Tekstboks 2.2 er fra den siste 
forskningsmeldingen ”Vilje til forskning” 
(St.meld. nr. 20 (2004-2005)) og gjengir den 
såkalte Frascatimanualens definisjoner av 
forskning og utvikling. Det er her et tydelig og 
viktig definisjonsmessig skille mellom forskning 
og utviklingsarbeid. Utviklingsarbeid bygger på 
eksisterende kunnskap. På samme måte benytter 
man eksisterende kunnskap i 
kvalitetsforbedrende arbeid. Utviklingsarbeid og 
kvalitetsforbedring er meget viktige elementer i 
medisinsk praksis og i mange tilfelle vil 
forskning og utvikling, for eksempel av nye 
behandlingsprinsipper, gå hånd i hånd. Det er 
imidlertid viktig å opprettholde et skille, ikke 
minst fordi det kan være viktige metodemessige 
forskjeller. Forskning, utvikling og 
kvalitetsforbedring er også finansiert på 

Tekstboks 2.2 Definisjoner av forskning og 
utviklingsarbeid. Kilde: Vilje til forskning. 
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forskjellig vis.  Dette strategidokumentet omfatter ikke utviklings- eller 
kvalitetssikringssarbeid. Frascatimanualens definisjoner og særlig skillet mellom 
grunnforskning og anvendt forskning er ikke uten videre nyttige for medisinsk forskning hvor 
dette skillet ofte er utydelig. Helse Øst har i sitt forskningsstrategiske dokument definert 
forskning slik: Forskning er virksomhet av original karakter som utføres med vitenskapelige 
metoder for å skape ny kunnskap og erkjennelse. En slik definisjon omfatter både 
grunnforskning – naturvitenskap og humaniora, strategisk eller orientert grunnforskning og 
anvendt forskning. EU har i sitt arbeid med framtidig kunnskapsutvikling gått bort fra 
begrepene grunnforskning og anvendt forskning og benytter i stedet fellesbegrepet ”frontier 
research” (High Level Expert Group. Frontier Research. The European Challenge). Det er 
flere grunner til å oppheve skillet. Det er en utbredt misforståelse at bare anvendt forskning er 
nyttig. Som ekspert gruppen skriver: “The traditional distinction between ‘basic’ and 
‘applied’ research implies that research can be either one or the other but not both. With 
frontier research researchers may well be concerned with both new knowledge about the 
world and with generating potentially useful knowledge at the same time. Therefore, there is a 
much closer and more intimate connection between the resulting science and technology, with 
few of the barriers that arise when basic research and applied research are carried out 
separately”. Dette er i høy grad tilfellet for medisinsk forskning hvor grunnleggende forskning 
bør foregå hånd i hånd med mer anvendt forskning. Vi må heller ikke miste av syne at 
forskning og produksjon av ny kunnskap kan ha en egenverdi. For den enkelte forsker, på 
individnivå, kan det å få fram innsikt uavhengig av den umiddelbare anvendbarhet i 
samfunnet, og uavhengig av om forskningsresultatene innebærer gode resultat for individ eller 
samfunn, være spennende, meningsfylt og tilfredsstillende i seg selv.  
 
Når det gjelder medisinske basalfag vil ikke all kunnskap som erverves nødvendigvis gi utslag 
i klinisk nytte. Det er imidlertid vanskelig å forutsi hvilke forskningsfelt som vil vise seg å ha 
implikasjoner for klinikken. Det er en utfordring å våge å la basalfagene beholde sin egenart.  
 
Forskning skal ha høy grad av sannhetsverdi (validitet). Det er derfor knyttet til 
forskningsbegrepet og forskningen at det benyttes gode (anerkjente) metoder. Et annet viktig 
krav til all forskning er at den blir gjort tilgjengelig for andre gjennom egnede 
publiseringskanaler. Ikke-publiserte resultater som ikke blir en del av vår felles 
kunnskapsbase kan ikke kalles forskning. 
 
Norges forskningsråd og flere andre benytter begrepet ”medisinsk og helsefaglig forskning”. 
Dette favner da for eksempel odontologi, deler av psykologisk forskning og f.eks. 
sykepleievitenskap. Vi har i dette strateginotatet brukt begrepet medisinsk forskning og 
inkluderer i det alle undervisningsfagene ved de medisinske fakultetene, som også inkluderer 
blant annet ernæring og etikk. Enkelte fag som har liten eller ingen plass i 
medisinerutdanningen kan også kategoriseres som medisinsk forskning. Det omfatter fag som 
helsetjenesteforskning, medisinsk historie og helseøkonomi.  For Legeforeningen må det være 
viktig at medisinsk forskning innebærer forskning hvor leger kan eller bør delta i kraft av sin 
kompetanse. 
 
 
2.3 Medisinsk forsknings plass i samfunnet 
 
2.3.1 Generelt 
Forskning i vid forstand leder til økt innsikt og kunnskap og legger den nødvendige grunnen 
for fremskritt og utvikling av menneskelig virksomhet.  

 10



 
Medisinsk og helse- og sosialfaglig forskning skal gi kunnskap om: 
• grunnlaget for god psykisk og fysisk helse 
• årsaker til sykdom og nedsatt funksjonsevne 
• effektive metoder for forebygging, diagnostikk, 

behandling og rehabilitering 
• helse- og funksjonseffekter og bruk av ny 

teknologi  
• forholdet mellom kostnader og nytte i 

forebygging, diagnostikk, behandling og 
rehabilitering 

• effekter av ulike organisasjonsmodeller i helse- 
og sosialtjenesten 

• effekten av kvalitativ god tjenesteutøvelse innen 
pleie- og omsorgssektoren og helsesektoren 

(HODs forskningsstrategi 2006-2011) 
 
 
2.3.2 Hvorfor skal vi drive med 
medisinsk forskning? 
Dagens medisinske kunnskap er mangelfull, og vi 
kan generelt sett ikke si oss fornøyde med resultatet 
av våre helsetjenester, det være seg diagnostiske 
metoder eller behandlingsresultater. Den viktigste 
årsaken til å drive medisinsk forskning er å endre på 
dette og på den måten bidra til bedre folkehelse.  
 
Selv om vi i dag innser at vår kunnskap forsatt er 
mangelfull har medisinsk forskning ført til store 
konsekvenser for menneskers leveutsikter. Et 
eksempel på dette er å studere spedbarnsdødelighet 
og forventede levealder i Norge. 
Spedbarnsdødeligheten i Norge har vært synkende 
siden man begynte å registrere dette og levealderen 
har steget betraktelig i den norske befolkningen 
(Figur 2.1). Medisinsk forskning har gjort at infeksjoner som ble ansett som dødelige på 
begynnelsen av forrige århundre, i dag anses som banale infeksjoner. Den økte levealderen og 
den generelle velstandsøkningen i Norge har imidlertid ført med seg et nytt 
sykdomspanorama. Dette og det faktum at vi i dag fortsatt ikke kjenner årsaken til mange 
vanlige helseplager, gjør det helt nødvendig å satse på medisinsk forskning (Helse i Norge, 
2000). Forskning er en nødvendig forutsetning for økt innsikt. Kunnskap er en nødvendig 
forutsetning for en god helsetjeneste og kunnskap utvikles gjennom forskning. Utvikling av 
bedre helsetjenester betyr at vi setter erkjent kunnskap og ny innsikt ut i praksis (NOU 
2005:1). 

Figur 2.1 Levealder i Norge og 
spedbarnsdødelighet. Kilde: Helse i Norge. 

 
I tillegg driver vi med forskning fordi faget selv driver oss til det; ”Forskningens frie og 
sannhetssøkende natur” (St.meld. nr. 20 (2004-2005)). Forskningen vil uten videre betraktes 
som en særdeles viktig del av den medisinske kultur, og begrunnelse for forskning er sjelden 
eksplisitt etterspurt. Forskning er viktig for vår evne til å identifisere og ta stilling til nye 
problemer og fenomener. Den frie og uavhengige forskningen er en viktig forutsetning for en 
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åpen og opplyst samfunnsdebatt og en bedre forståelse av oss selv og våre omgivelser. Dette 
betegnes gjerne som forskningens kulturelle funksjon og er nært forbundet med frie og åpne 
samfunn.  
 
Akademisk medisin er selve grunnlaget for legers yrkesutøvelse og undervisningen av 
medisinske studenter skal være forskningsbasert. Manglende rekruttering av leger til 
forskningen har svekket akademisk medisin og bør i seg selv være en av årsakene til hvorfor 
vi skal drive medisinsk forskning (Clark, 2005). Det er også av overordnet betydning at leger 
er med på å forme fagets fremtid ved å delta i forskning og utvikling. Stortingsmelding nr 20, 
2004-2005 ”Vilje til forskning” peker på rekruttering av leger til forskning som en 
hovedutfordring. Det totale antallet medisinske doktorgrader har økt, men andelen av leger 
blant doktorgradsstipendiater i medisin har i løpet av 20 år sunket fra 63 % til 40 %. Det har 
samtidig vært en tendens til at etablerte forskere med legebakgrunn går over i andre stillinger 
som ikke innebærer forskning. Kombinert med høy gjennomsnittsalder blant de faste 
vitenskapelige tilsatte blir resultatet betydelige problemer med rekruttering til professorater og 
mellomstillinger som krever medisinsk profesjonsbakgrunn. Særlig rekruttering av medisinere 
til basalforskning har vært fallende de siste tiårene. Det er fremdeles noen leger som velger å 
ta sin doktorgrad innen basalfaglige emner, men disse går ofte tilbake til klinisk virksomhet, 
og rekrutteringen gjenspeiles i liten grad blant de fast vitenskapelige ansatte. Legeforskere 
innen basalfagene forenkler translasjon av forskningsresultatene til klinisk anvendbar 
kunnskap, samtidig som det øker sannsynligheten for at valgte forskningsområdet har 
potensiell klinisk nytte. En lav andel av legeforskere innen basalfagene vil også kunne gi 
ytterligere nedgang i rekrutteringen ettersom medisinske studenter ikke vil møte legeforskere i 
basalmedisinsk undervisning.  
 
Det er nylig tatt et viktig internasjonalt initiativ kalt ”The International Campaign to 
Revitalize Academic Medicine (ICRAM)” (Awashti et al. 2005, Clark and Tugwell 2006). I 
en artikkel skisseres fem mulige fremtidsscenarier for akademisk medisin (Clark 2005), og 
Sheridan (2006) peker på at det må etableres karriereveier for leger innen forskning, det må 
bygges opp tillit til medisinsk forskning i befolkningen, leger må være med på å prioritere 
forskningsområder som er viktige for faget, forskningsbasert undervisning må prioriteres og 
forskningsfinansieringen må restruktureres slik at basalmedisinsk og klinisk forskning 
sammen blir mer rettet mot translasjonsforskning. 
 
På spørsmålet om hvorfor drive medisinsk forskning vil det pragmatiske svaret i 
spesialisthelsetjenesten og i rammen av helseforetakssystemet være: fordi våre 
oppdragsgivere har bestilt slik forskning og definert medisinsk forskning som en av fire 
hovedoppgaver helseforetakene skal ivareta, med hjemmel i gjeldende lovverk (Lov om 
spesialisthelsetjenesten § 3). Også universitetene er med hjemmel i lov pålagt å drive med 
forskning (Lov om universiteter og høyskoler § 1). 
 
Medisinsk forskning er ikke bare et nasjonalt anliggende, men medisinske forskere har også et 
globalt ansvar. Menneskeverdet er ukrenkelig. Fattigdom er vår tids største 
menneskerettighetsutfordring. Over en milliard mennesker mangler de mest grunnleggende 
muligheter til å sikre seg selv og sin familie mot sult og sykdommer som kan forebygges og 
leges med relativt enkle virkemidler. Her har de rike landene et stort ansvar, også innen 
forskning og hvordan man kan implementere forskningsresultater. Norge har et ansvar for å 
bidra til mer forskning rettet mot sykdommer som rammer utviklingslandene. Den såkalte 
10/90 problematikken innebærer at bare 10 % av verdens ressurser til medisinsk forskning er 
rettet mot de 90 % av den globale sykdomsbyrden som primært rammer utviklingslandene. 
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Det kan oppleves som et paradoks at helsevesenet i et av verdens rikeste land bruker store 
ressurser på livsforlengelse ved terminal sykdom, hvor ”gevinsten” er marginal, særlig når 
man sammenlikner dette med anvendelse av forskningsresultat som har som effekt å redusere 
dødeligheten av sykdommer med stor betydning globalt. Eksempler på dette er 
meslingevaksinering av barn, vaksinering mot HPV-virus (reduksjon av mortalitet pga 
cervixcancer hos unge kvinner) og nye og rimeligere antiretrovirale medikamenter (arrest av 
HIV-utvikling til AIDS).  
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3 Forskning - Organisering og rammer 
 
Det er mange instanser som bidrar til å styre den medisinske forskningen i Norge. Dette skjer 
hovedsakelig gjennom politisk styring og økonomiske incentiver. Den overordnede norske 
forskningspolitikken bestemmes av Stortinget i form av lovverk som regulerer forskningen, 
stortingsmeldinger som bestemmer hvilke forskningssatsninger landet skal ha og av 
statsbudsjettet. I det følgende kapittelet gjennomgås hvordan denne statlige reguleringen av 
forskning foregår, hvilke andre instanser som er med på å sette dagsorden, hvordan norsk 
forskning finansieres, hvem som utfører forskning og til slutt hvilke prioriteringer som 
foreligger i norsk medisinsk forskning i dag. I tillegg til de mer organiserte og strukturelle 
styringsformer har det medisinske fagfeltet også noen begrensninger som er styrende. Det 
handler om de begrensninger som ligger i de rådende forskningsparadigmer og de anvendte 
metoder. 
 
3.1 Organisasjon / struktur 
 
3.1.1 Styrende og bevilgende organer 
 
Lovverket 
Det er flere norske og internasjonale lovverk som regulerer ulike sider av medisinsk og helse- 
og sosialfaglig forskning i Norge i dag. Denne reguleringen fungerer som et rammeverk for 
forskningsinstitusjoner, forskere og finansieringskilder. Det finnes i dag ingen særskilt norsk 
lov som regulerer medisinsk og helsefaglig forskning. Regelverket er fordelt på totalt 21 
norske og internasjonale regelsett. I Nylennautvalgets innstilling (NOU 2005:1) konkluderes 
det med at man trenger ”en ny lov som har som formål å fremme god og etisk forsvarlig 
medisinsk og helsefaglig forskning. Klarere rettigheter for forskere, og en plikt for 
forskningsansvarlig til å ivareta forskningens frie og sannhetssøkende natur, er viktige 
forskningsfremmende elementer i denne loven”. Tanken bak å samle alt i ett lovverk er å 
gjøre det enklere og mer oversiktlig for forskere, forskningsdeltakere, myndigheter og 
publikum. Helse- og omsorgsdepartementet arbeider nå med en ny lov om medisinsk og 
helsefaglig forskning som sannsynligvis blir basert på Nylennautvalgets innstilling. 
Departementet tar sikte på en fremme en Odelstingsproposisjon våren 2007 (HODs 
forskningsstrategi 2006-11, NOU 2005:1). 
 
I 2006 kom det også en ny lov om etikk og redelighet i forskning (Ot.prop. nr. 58) som 
lovfester de regionale og nasjonale etiske komiteer og i tillegg fastslår loven at det skal være 
et nasjonalt utvalg som skal granske vitenskapelig uredelighet (Uredelighetsutvalg).  
 
Stortingsmeldinger 
Den siste stortingsmeldingen om forskning, Stortingsmelding nr 20, 2004-2005 – Vilje til 
forskning, setter opp målsettinger for norsk forskning. Dette er det gjeldende 
styringsdokument for norsk forskningspolitikk. Den er i stor grad en videreføring av 
Stortingsmelding nr. 39 (1998-99) – Forskning ved et tidsskille.  
 
Departementene 
Departementenes sektoransvar for forskning er omtalt i St.meld. nr 39: 
 
”Hvert departement har ansvar for å finansiere forskning på og for sin sektor, for avveining 
mellom bruk av forskning og bruk av andre virkemidler med sikte på å realisere de målene 
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eller den politikken som til enhver tid måtte gjelde for sektoren.” 
 
I Norge er det spesielt Kunnskapsdepartementet (KD) og Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) som har ansvar for medisinsk forskning. Mens KD har det overordnede ansvaret for 
forskning og utdanning, har HOD ansvaret for anvendt medisinsk og helse- og sosialfaglig 
forskning og målrettet kompetanseoppbygging innenfor sektoren. 
 
Regionale helseforetakene 
Sykehusenes oppgaver er nedfelt i Spesialisthelsetjenesteloven (§3-8) som sier at de skal 
ivareta pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter 
og pårørende, og i Helseforetaksloven (§1-2) står det at de regionale og lokale helseforetak 
skal legge til rette for spesialisthelsetjenester, forskning og undervisning.  
 
Forskningsrådet 
Norges forskningsråd (NFR) er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske 
spørsmål. Det er med på å peke ut satsningsområder, tildeler midler og vurderer den 
forskningen som utføres. Det er et skille mellom den bevilgende oppgaven og den rådgivende 
oppgaven til Forskningsrådet. KD har etatsstyringsansvar for NFR, men rådet skal likevel 
også være et rådgivende organ overfor de andre departementene. De har dermed også ansvar 
for at midler de ulike departementene bevilger blir fordelt i tråd med de retningslinjer som 
departementet setter. Forskningsrådet representerer også Norge i internasjonalt 
forskningssamarbeid. Forskningsrådet er delt inn i tre divisjoner; Divisjon for vitenskap, 
Divisjon for store satsninger og Divisjon for innovasjon. Sosial- og helsedirektoratet 
representerer den sentrale helse- og sosialforvaltningen i programstyrene.  
 
Internasjonalt samarbeid 
Internasjonalisering av norsk forskning er viktig for å styrke den vitenskapelige kvalitet og 
øke samarbeid med og finansiering fra utlandet. Les mer om prioriteringer i kapittel 3.3. 
 
Norsk deltakelse av EØS avtalen gjør at Norge deltar i EUs rammeprogrammer for forskning, 
EUs program for forskning og EØS Spesialutvalget for forskning. Det er KD som har ansvaret 
for koordineringen av dette. EU skal snart vedta sitt syvende rammeprogram for forskning for 
perioden 2007-2013. HOD har ansvaret for at det legges til rette for internasjonalt samarbeid 
om medisinsk forskning. 
 
Norges deltakelse i det 5. rammeprogrammet til EU (1998-2002) ble evaluert i 2004. Norge 
hadde 1751 deltakere i dette rammeprogrammet, 2 % av alle deltakerne. Norge deltok i 1086 
prosjekter, 7 % av totalantallet prosjekter. Det var forskningsinstituttene som hadde den 
høyeste deltakelsen, fulgt av næringslivet og universitetene. Norske prosjekters 
gjennomslagskraft på søknader lå på EU gjennomsnittet.  
 
Norske forskergrupper deltar også i andre former for internasjonalt samarbeid og får midler 
fra andre enn EU-instanser. 
 
Næringslivet 
Legemiddelindustrien er en viktig aktør også innen norsk medisinsk forskning, både ved å 
bestemme hva det forskes på og hvor mye det forskes i Norge. Samarbeidet mellom industrien 
og forskningsmiljøene, samt industriens investeringer i medisinsk forskning er lavere i Norge 
enn i de fleste andre vestlige land (LMI).  
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Private 
Typisk for Norge er at det er få private aktører bortsett fra legemiddelindustrien som er med å 
bestemme hva det skal forskes på innen medisin. Norske medisinske utstyrsleverandører har 
relativt liten innflytelse. Blant de største private aktørene er Kreftforeningen og Helse og 
rehabilitering som er med på å styre ved å tildele midler til bestemte formål.  
 
 
3.1.2 Forskningsutøvende organer 
Man opererer i Norge med tre forskningsutførende sektorer; universiteter og høyskoler, 
institutter og næringslivet. Når det gjelder medisinsk og helsefaglig forskning, bør man etter 
helseforetaksreformen tydeliggjøre en fjerde forskningsutøvende sektor; helseforetakene 
(Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8). Formelt blir sykehusene, unntatt universitetssykehusene, 
fremdeles regnet inn under instituttsektoren.  
 
Universitets- og høyskolesektoren  
Universitets- og høyskolesektoren stod for 30 % av forskningen i Norge i 2004, målt som 
utgifter til FoU. Universitetene og de vitenskapelige høyskolene har et særlig nasjonalt ansvar 
for grunnforskningen og forskerutdanningen. Det er også grunnforskningen som utgjør nesten 
90 % av forskningsaktiviteten i universitets- og høyskolesektoren.  
 
Instituttsektoren 
Instituttsektoren er en gruppe av FoU-
utførende institusjoner som til sammen står f
23 % av FoU i Norge. Instituttsektorens veks
stagnerte på 80-tallet og står derfor for en 
stadig mindre andel av FoU i Norge. Under 
begrepet instituttsektor plasseres ikke bare 
forskningsinstitutter, men også andre 
virksomheter som har FoU som en del av sin 
virksomhet, deriblant sykehusene (unntatt 
universitetssykehusene). Norges f
er tillagt et strategisk ansvar for de 64 
instituttene som omfattes av Retnin
statlig finansiering av forskningsinstitutte
Medisin- og helseinstitutter utgjør 
andel når man ser på totale FoU-utgifter i 
instituttsektoren. De viktigste instituttene som arbeider med medisinsk forskning er Nasjonalt
folkehelseinstitutt, SINTEF, Institutt for samfunnsforskning (ISF), Statens institutt for 
rusmiddelforskning (SIRUS). Utover instituttene har man også andre institusjoner som er 
viktig for medisinsk forskning, slik som Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk 
samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD).  

or 
t 

orskningsråd 

gslinjer for 
r. 

kun en liten 

 

Figur 3.1 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren 
etter type institutt, 2003. Kilde: NIFU STEP 

 
Næringslivet 
Det var i 2006 syv legemiddelfirmaer med produksjon i Norge. Av de totalt 4 564 ansatte i 
legemiddelindustrien i Norge er det ca. 670 som arbeider med forskning og utvikling. Av 
disse er nesten halvparten engasjert i klinisk legemiddelutprøvning. I løpet av 2004 pågikk det 
233 kliniske studier med nesten 17.000 pasienter i regi av LMIs medlemsbedrifter. Det ble i 
2004 igangsatt 111 kliniske studier i regi av legemiddelindustrien (LMIs tall og fakta 2006). 
Det foregår også annen helserelatert FoU innen norsk næringsliv, blant annet innen 
bioteknologi, men i relativt beskjeden målestokk.  
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Helseforetakene 
De regionale helseforetakene er tillagt ansvaret for klinisk pasientrettet forskning og skal også 
ha en viktig rolle innenfor translasjonsforskning. Universitetssykehusene har et særskilt 
ansvar for forskning og forskerutdanning for spesialisthelsetjenesten, men ikke 
primærhelsetjenesten, i sin helseregion.  
 
 
3.1.3 Samarbeid mellom de ulike organene 
Det foreligger samarbeid mellom de ulike forskningsutøvende organene i varierende grad. 
De regionale helseforetakene har sammen med universitetene opprettet Samarbeidsorganene. 
Disse har som sin oppgave å fordele forskningsmidler fra Helse og omsorgsdepartementet til 
helseforetakene og universitetene. I tillegg til Samarbeidsorganene er det opprettet en 
Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning i spesialisthelsetjenesten (NSG). Gruppen skal gi 
råd om nasjonale forskningsstrategier og samarbeidsrelasjoner, ny teknologi og kostbart 
medisinsk utstyr, biobanker og helseregistre og forskningsbasert innovasjon og 
kommersialisering. NSG består av representanter fra de fem RHFene og de fire medisinske 
fakultetene, samt representanter fra Sosial- og helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, 
Kunnskapssenteret og Norges forskningsråd. Helse- og omsorgsdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet har observatørstatus i gruppen.  
 
Samarbeid mellom helseforetak og universiteter og høyskoler er regulert i vedtekter og 
instrukser. Her påpekes blant annet at styrene skal påse at universiteters og høyskolers 
rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning ved helseforetakene i 
regionen blir ivaretatt. Det vil i praksis ofte være et uformelt samarbeid mellom 
universiteter/høyskoler og helseforetakene fordi mange medisinske forskere har stillinger hos 
begge arbeidsgivere. Samarbeid mellom universitet/helseforetak med næringslivet er i størst 
grad knyttet til klinisk legemiddelutprøving, hvor rundt 300 ansatte i legemiddelindustrien er 
engasjert i klinisk legemiddelutprøvning. Det er også en rekke andre typer samarbeid mellom 
universitet og næringsliv i og med at universitetene er lovpålagt å drive med innovasjon og 
næringsvirksomhet.  
 
Instituttsektoren i Norge er stor og mangfoldig. Det foreligger likevel et tett samarbeid 
mellom instituttsektoren og universitetene i Norge. Samarbeid skjer både gjennom felles 
prosjekter og gjennom at mange har stillinger både ved universitetene og instituttene. 
Eksempel på dette er samarbeidet mellom NTNU og SINTEF hvor 537 ansatte arbeider for 
begge institusjoner (2003) og hver av partene investerer årlig ca. 30 millioner kroner i 
vitenskapelig utstyr som er tilgjengelig for begge parter. De to institusjonene samarbeider 
også om etablering av nye bedrifter. (St.meld. nr. 20) 
Det er vanskelig å finne skriftlig dokumentasjon på hvordan industrien samarbeider med 
instituttene om medisinsk forskning. 
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3.2 Økonomiske rammevilkår for medisinsk forskning 
 
3.2.1 Generelt  
I Stortingsmelding nr 20, 
2004-2005, fremsatte 
daværende regjering et mål 
om at den totale FoU-
innsatsen skal økes fra   
1,75 % til 3 % av brutto 
nasjonalprodukt innen 2010, 
samt at den offentlige 
innsatsen skal økes til 1 % 
av BNP. FoU-utgiftene i 
Norge beløp seg til 29,6 
milliarder kroner i 2005. 
Det tilsvarer en nominell 
økning på 1,8 milliarder fra 
2004. BNP har riktignok økt 
mye mer enn FoU-utgiftene 
de siste årene, noe som 
innebærer at man i Norge 
har fått en nedgang i FoU-
utgiftenes andel av BNP. 
Nedgangen er fra 1,71 % i 
2003 til 1,53 % i 2005 
(Figur 3.2B – kun fram til 
2003) Mens det har vært en 
vekst i universitets- og 
høyskolesektoren har det 
vært en realnedgang i FoU-
utgiftene i næringslivet. 
(Figur 3.2A). Fagområdet 
medisin stod for 18 % av 
driftsutgiftene i offentlig 
sektor i 2001. Det er viktig 
å være klar over at FoU
midler ikke bare dekker forskning, men også utviklingsarbeid og det er derfor et vanskelig 
begrep å forholde seg til når man skal si eksakt noe om hvor mye som brukes direkte til 
forskning.   

Figur 3.2 A: FoU-utgifter i Norge i perioden 1970-2005 som viser at 
Universitets- og høyskolesektoren er den som øker mest, mens 
næringslivet har hatt en tilbakegang de siste årene. Instituttsektoren 
stagnerte på 80-tallet og har holdt seg stabil siden. B: Viser FoU-
utgifter som andel av BNP til sammenligning med de andre nordiske 
landene hvor Norge peker seg ut på jumboplass. Kilde: NIFU STEP 

-

 
Næringslivet stod for 45 % av de totale FoU-årsverkene i 2005, universitets- og 
høyskolesektoren for 31 % og instituttsektoren fro 24 %. Det totale antallet FoU-årsverk økte 
med 5 % fra 2003. Universitets- og høyskolesektoren stod for hele økningen (NIFU STEP). 
 
Det er flere årsaker til at Norge ligger lavere i FoU-andel av BNP enn land vi som regel 
sammenligner oss med. Blant annet har Norge et høyt BNP grunnet oljeinntekter. Videre er 
næringslivets andel av forskningen i Norge relativt sett lav. Omtrent halvparten av pengene til 
norsk forskning kommer fra næringslivet, mot 70 % i Sverige og Finland. (NOU 2005:1) 
Samlet bruker Norge betraktelig mindre penger enn sine naboland på forskning per innbygger. 
FoU-andelen av BNP er nå like lav som i 1985.  
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3.2.2 Offentlig finansiering av medisinsk forskning 
 
Statlig ansvar for finansiering 
HOD har ansvaret for statlig finansiering til medisinsk og helse- og sosialfaglig forskning. 
Dette skjer gjennom tildeling til NFR, de regionale helseforetakene, underliggende 
virksomheter og direkte til forskningsmiljøer. HOD har også et ansvar for å sikre medisinsk 
og helse- og sosialfaglig forskning 
midler utover egne budsjetter, bl.a. fra 
KD, NFR og andre finansieringskilder.  
 
Offentlige bevilgninger utgjorde 73 % 
av finansieringen av medisinsk og 
helsefaglig forskning i universitets- og 
høyskolesektoren (NOU 2005:1). 
 
SkatteFUNN 
SkatteFUNN ordningen ble etablert av 
regjeringen i 2002 for å stimulere til 
økte investeringer fra næringslivet til 
FoU. Gjennom ordningen kan b
få støtte gitt at FoU-prosjekten
tilfredsstiller bestemte kriterier. 
Ordningen er en tilskuddso
administrert gjennom skattesystemet, no
skatt betales ut til bedriften ved skatteoppgjøret. For å stimulere til økt kunnskapsflyt mello
forskningsinstitusjoner og næringslivet er ordningen laget slik at for å få mak
ordningen må man samarbeide med godkjente forskningsinstitusjoner. Statistisk sentralbyrå 
skal vurdere hvor mye ekstra forsknings- og utviklingsinnsats som ble utløst av SkatteFUNN
for perioden 2002-2006. Evalueringen skal ferdigstilles i løpet av 2007. I NFRs gjennomgang 
av godkjente SkatteFUNN prosjekter for 2002-2005 var det en forsvinnende liten andel under 
bransjekoden Helse og sosial (0,8 %). Det er riktignok mulig at en del andre medisin og 
helsefaglige prosjekter ligger under andre bransjekoder. Den lille andelen må ses i lys av 
relativt lave tilstedeværelsen av legemiddelindustrien i Norge.  
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Figur 3.3 Finansiering av medisinsk og helsefaglig 
forskning i universitets- og høyskolesektoren i 2001. I 
tillegg kommer instituttsektoren og den andelen medisinsk 
forskning som næringslivet utfører i egen regi. (Kilde: 
NOU 2005:1) 

N
Medisinsk og helse- og s
KD, HOD, fondsmidler og midler fra andre departementer. NFR disponerer avkastningen av
Fondet for forskning og nyskapning. Norges forskningsråd stod for 11 % av medisinsk og 
helsefaglig forskningsfinansiering i universitets- og høyskolesektoren 
 
H
Opprinnelig fikk r
i 2003 var på totalt 2 milliarder kroner. Dette ble deretter delt opp i en forskningskomponent, 
en komponent til særskilte tiltak, en undervisningskomponent og en basiskomponent. Fra og 
med 2007 er undervisningskomponenten også lagt inn i basiskomponenten. Størrelsen av 
forskningskomponenten til spesialisthelsetjenesten er basert på grunntilskudd og 
resultatbaserte tilskudd. Tilskuddet fordeles etter nøkkelen 40 % fordelt likt til hel
(grunntilskuddet) og 60 % fordelt avhengig av forskningsresultater. Midlene forvaltes av 
samarbeidsorganene som fordeler etter søknad. Tilskuddet direkte til forskning i 
helseforetakene er på 408,6 millioner kroner. I tillegg tildeles det 338,9 millioner 
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særskilte funksjoner (nasjonale medisinske kompetansesentra), av disse pengene går også no
til forskningsvirksomhet (tall for 2007). Men i tillegg til disse forskningsmidlene gikk 1 
milliard av de opprinnelige 2 milliardene som utgjorde regionsykehustilskuddet inn i 
basistilskuddet til helseforetakene. Det ligger derfor en føring på at en stor andel av di
midlene skal brukes på forskning og undervisning og ikke pasientbehandling. Derfor er de
faktiske bevilgningen til forskning høyere enn det såkalte forskningstilskuddet. Alle de 
regionale helseforetakene har i samsvar med dette prioritert finansiering av forskning ut 
de statlige midlene som er benevnt som midler til forskning i statsbudsjettet. Det er et arbeid i
gang for å komme fram til mer sikre og sammenlignbare anslag på hva HFene faktisk bruker 
til forskning. 
 

e 

sse 
n 

over 
 

nternasjonal finansiering av medisinsk forskning 
am viser at norske forsknings- og 

 de 

ver tid har det vært en betydelig vekst i utenlandsk finansiering av norsk forskning, spesielt 

orskningsfinansiering i allmennmedisin  
oregår ved de allmenn- og samfunnsmedisinske 

r 

om det framgår er ressursene til allmennmedisinsk forskning svært begrensede 
ning og det 

lse- 

I
Evalueringen av norsk deltakelse i EUs 5. rammeprogr
utviklingsprosjekter mottok 248,6 millioner euro i perioden, mens Norge betalte inn 274 
millioner euro til EUs 5. rammeprogram. Det betyr at Norge fikk 10 % mindre tilbake enn
gav. Tatt i betraktning at administrasjonskostnadene til EUs 5. rammeprogram lå på ca 10 % 
og at 5 % av alle pengene går til felles EU-forskningsenheter, var ”tapet” ikke så stort. Av de 
pengene norske prosjekter fikk fra EUs 5. rammeprogram for forskning og utvikling gikk 
mesteparten (71 %) til forskning.   
 
O
har utenlandske midler til næringsliv og institutter vokst kraftig etter 1988. Utenlandsk 
næringsliv og EUs rammeprogram er de viktigste kildene til utenlandsk finansiering i 
instituttsektoren.  
 
F
Hoveddelen av allmennmedisinsk forskning f
instituttene ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Til sammen omfattet 
denne forskningen i 2006 48 personer, 25 forskningsårsverk og i alt 14 mill kroner. Dette er 
midler fra Kunnskapsdepartementet til universitetene, men inkluderer også stipendiater med 
universitetsstipend eller stipend fra Norges forskningsråd og andre eksterne kilder. Det er sto
spredning i tilgjengelige forskningsressurser ved de fire allmenn- og samfunnsmedisinske 
instituttene.  
 
S
sammenlignet med de totale ressurser universitetene anvender til medisinsk forsk
som er planlagt brukt til forskning innenfor helseforetakene. På bakgrunn av dette har de 
akademiske allmennmedisinske miljøene – i samarbeid med Den norske lægeforening, He
og omsorgsdepartementet (HOD) og Sosial- og helsedirektoratet (SHdir), utredet muligheten 
for å etablere allmennmedisinske forskningsenheter – etter dansk modell - samlokalisert med 
instituttene. Det ble bevilget 3 mill kr på revidert nasjonalbudsjett for 2006 og nye 3 mill kr i 
henhold til omfordelingsproposisjonen til å planlegge og å igangsette en mer målrettet 
allmennmedisinsk forskningsaktivitet. Dette arbeidet er nå godt i gang.  
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3.2.3 Legeforeningen 
Legeforeningen bidrar i noen grad med midler til forskning. Det meste skjer via ulike fonds 
avsatt til medisinske forsknings- og utdannelsesformål. Disse finansieres i stor grad via 
Legeforeningens forhandlinger om avsetninger ved de årlige Normaltarifforhandlingene.  
 
• Kvalitetssikringsfond I, II og III: Disse fondene bevilger penger til helsetjenesteforskning 

relatert til kvaliteten av helsetjenesten, deriblant legers kliniske atferd, samt bruk av 
laboratoriet i primærhelsetjenesten. 

• Caroline Musæus Aarsvolds fond: Tildeler reisestipend for forskere. Tildeling skjer etter 
søknad og vurdering av et eget utvalg, vedtak om tildeling skjer ved sentralstyrevedtak. 

• ”Allmennpraktikerstipend” finansiert av Legeforeningen ved Utdanningsfond II og 
forvaltet av Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU). Det deles – etter prosjektsøknad – 
ut 18 måneder to ganger per år; dvs. 3 årsverk til allmennleger som ønsker å forske.  I 
tillegg har AFU periodevis tildelt andre øremerkede, tidsbegrensede stipender – som 
forskning på fastlegeordningen og på legevaktsmedisin.  

• Legeforeningens forskningsinstitutt: Driver epidemiologisk forskning på helsepersonell. 
Finansieres av Syke- og pensjonsordningen for leger (SOP) og noe egenfinansiering. 

• Sentralstyret bevilger penger til forskning i enkeltsaker. 
• Marie Spångberg-prisen deles ut til kvinnelige leger for den mest verdifulle vitenskapelige 

originalartikkel i norsk eller internasjonalt tidskrift.  
 
I tillegg opprettet Legeforeningen i samarbeid med det offentlige i 2006 Allmennmedisinsk 
forskningsfond med det formål å fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens 
egne premisser og å bidra til etablering og nasjonal koordinering av aktivitetene ved de fire 
planlagte allmennmedisinske forskningsenhetene, jfr St.prp 66 (2005-2006). Arbeidet med å 
formulere vedtekter for dette fondet er godt i gang som et samarbeid mellom Legeforeningen, 
det offentlige og de akademiske fagmiljøene.  
 
 
3.2.4 Næringslivsfinansiert og annen privat finansiering 
 
Næringslivet 
Næringslivet finansierer ikke en større andel av medisinsk- og helsefaglig forskning enn det 
de gjør innen andre forskningsfelter (NOU 2005:1). Tall fra 2001 viser at næringslivet 
finansierer 3 % av medisinsk og helsefaglig forskning i universitets- og høyskolesektoren. I 
tillegg til dette kommer instituttsektoren og den andelen forskning næringslivet selv utfører.  
 
Legemiddelindustriens investeringer i forskning og utvikling i Norge i 2004 var 831,5 
millioner kroner. Dette er en nedgang på 172 millioner kroner fra året før. Industrien er en 
betydelig bidragsyter til norsk medisinsk forskning. Samtidig er industriens bidrag i Norge 
betraktelig lavere enn i Sverige, Finland og Danmark i samlet offentlig og privat bidrag til 
medisisk forskning. Legemiddelindustrien har investert rundt 10 % av omsetningen i 
forskning og utvikling de siste årene. 2004 var et rekordlavt år, med bare 8,7 %. 
Europagjennomsnittet for legemiddelindustrien ligger på 19 % av omsetningen i FoU i 2003. 
Dette begrunner Legemiddelindustriforeningen (LMI) med at man i det øvrige Europa finner 
store forskningsmiljøer som genererer større investeringer i forskning enn man gjør i Norge.   
 
Private stiftelser og organisasjoner 
Private stiftelser og organisasjoner i Norge bidrar med betydelige midler til medisinsk 
forskning. De største av disse er Den Norske Kreftforening, Hjerte- og karrådet og Stiftelsen 
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helse og rehabilitering. Private fond stod for 11 % av medisinsk og helsefaglig forskning i 
universitets- og høyskolesektoren. 
 
 
3.3 Prioritering av forskningsområder 
 
3.3.1 Generelt 
Medisinsk forskning styres og finansieres i dag gjennom til dels meget ulike kanaler. Det er 
derfor en utfordring å få en nasjonal prioritert, samordnet og helhetlig plan for medisinsk 
forskningen. Det mest styrende for hva det bør forskes på i Norge i dag er nedfelt i 
Forskningsmeldingen som utarbeides av Kunnskapsdepartementet og som endelig vedtas i 
Stortinget. Hovedessensen av forskningsmeldingen går igjen nedover i systemet. Derfor er 
forskningsmeldingen svært viktig for hva det forskes på og hvem som får tildelt midler til 
forskning. Siden Norges forskningsråd er statens rådgivende organ for forskning har dette en 
viktig rolle i å komme med råd for hva som bør prioriteres i forskningsmeldingen. Man ser 
også i økende grad at politikere selv tar beslutninger om hva det bør forskes på, uten at 
premissene nødvendigvis kommer fra Forskningsrådet. Figur 3.4 skisserer hvor beslutninger 
tas om prioriteringer for forskning i Norge. 

   
3.3.2 Overordnede politiske prioriteringer 
Forskningsmeldingen (2004-2005), ”Vilje til forskning”, understreker nødvendigheten av 
prioritering i tildelingen av forskningsmidler i Norge. Spissforskning er nødvendig for at 
Norge skal kunne hevde seg internasjonalt og være i fronten på enkelte forskningsfelt. 
Samtidig er det også nødvendig å satse bredt for at norske fagmiljøer skal kunne utvikle og 
opprettholde forskning som er av nasjonal betydning samt for å kunne vurdere å ta i bruk 
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kunnskap som er utviklet utenfor Norge. De nasjonale prioriteringene deles inn i tre 
hovedgrupper:  
 
• Strukturelle prioriteringer: Internasjonalisering, grunnforskning og forskningsbasert 

nyskapning og innovasjon. Ulike deler av medisinsk forskning faller inn under alle disse 
strukturelle prioriteringsfeltene.  

• Tematiske prioriteringer: Energi og miljø, hav, mat og helse. Medisinsk forskning faller 
hovedsakelig inn under sistnevnte. Under helseforskningen påpeker forskningsmeldingen 
utfordringene innen en aldrende befolkning, psykiske lidelser, rusmiddelforskning og 
forskning på globale helseutfordringer. Det løftes fram at Norge har god medisinsk 
forskning på folkehelse og årsaks- og risikoanalyser takket være gode helseregistre og 
store befolkningsbaserte helseundersøkelser. Videre påpekes det at norsk medisinsk 
forskning holder et høyt nivå i medisinsk teknologi, nevrobiologi, kreftforskning og 
forebyggende helse.  

• Teknologiområder: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), bioteknologi og 
nanoteknologi. Det understrekes at de ulike teknologiområdene ikke skal konkurrere med, 
men bygge opp under de øvrige prioriteringene. Dette er alt teknologiområder som blir 
benyttet i medisinsk forskning.  

 
Ut i fra de prioriteringer som fremheves i forskningsmeldingen er det gode forutsetninger for 
medisinsk forskning i Norge. Likevel vil den totale andelen av forskningsmidler være 
begrensende og utfordringen blir å sikre en større del når de totale forskningsmidlene 
fordeles.  
 
3.3.3 Sektordepartementenes prioriteringer 
HOD offentliggjorde i november 2006 sin forskningsstrategi for årene 2006-2011. Her 
trekkes det fram 8 hovedmål for å styrke medisinsk og helse- og sosialfaglig forskning: 
 
• Økt forskning av god kvalitet 
• Bedre økonomiske rammebetingelser 
• Hensiktsmessig og klar regulering 
• Sterkere infrastruktur og større forskningsmiljøer / forskernettverk 
• Økt internasjonalisering 
• Bedre nasjonal samordning 
• Økt rekruttering av helsepersonell til forskning 
• Bedre og mer systematisk forskningsformidling 
 
Departementets tematiske prioriteringer baserer seg på ulike regjeringserklæringer og føringer 
fra sentrale helsepolitiske dokumenter og innspill, i tillegg til anbefalinger fra underliggende 
etater, de regionale helseforetakene, Norges forskningsråd og medieoppslag. HOD ser for seg 
følgende spesielle utfordringer innen forskning for perioden 2006-2011: 
 
• Folkehelseforskning og forebygging 
• Praksisnær forskning utenfor spesialisthelsetjenesten 
• Helse- og omsorgstjenesteforskning 
• Klinisk pasientrettet forskning 
• Bioteknologi 
• Kjønnsspesifikk kunnskap om helse og sykdom 
• Epidemiologisk forskning 
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• Innovasjon og kommersialisering 
 
3.3.4 Forskningsrådets prioriteringer 
Forskningsrådet er de som peker ut satsningsområder og tildeler forskningsmidler. Dermed 
bestemmer Forskningsrådet i stor grad hvilke store prioriteringer som blir gjort i Norsk 
forskning. Forskningsrådet følger den gjeldende forskningspolitikk vedtatt av regjering og 
storting. Forskningsrådet har utarbeidet en strategi som de skal følge fram mot 2010. Disse 
strategiene blir iverksatt ved hjelp av et rullerende langtidsbudsjett, handlingsplaner og årlige 
arbeidsprogrammer.  
 
Forskningsrådet har utarbeidet sine prioriteringer i samsvar med gjeldende 
forskningsmelding, deriblant medisin og helse. For å følge opp disse prioriteringene har 
Forskningsrådet etablert 21 Sentre for fremragende forskning, 14 Sentre for forskningsdrevet 
innovasjon (SFI) og sju ”Store programmer”. Forskningsrådet finansierer også selvstendige 
satsninger innenfor samfunnsvitenskapelig forskning og humaniora. Av de syv store 
programmene er det hovedsakelig programmet for Funksjonell genomforskning (FUGE), 
Nanoteknologi og nye materialer (NANOMAT) og IKT – Kjernekompetanse og 
verdiskapning (VERDIKT) hvor også medisinsk forskning kan plasseres. Av de 13 Sentre for 
fremragende forskning befinner to seg innen det medisinske forskningsmiljøet: International 
Centre for the Biology of Memory og Center for Molecular Biology and Neuroscience. Disse 
startet opp i 2003. Fra i år har syv nye sentre blitt en del av SFF-ordningen. Av disse var det 
to innen medisinsk forskning; Centre of cancer biomedicine og Centre for Immune 
Regulation, begge ved Universitetet i Oslo. Blant SFIene finnes 3 innen medisinske 
forskningsmiljøer: Medical Imaging Laboratory for Innovative Future Healthcare (NTNU), 
Stem Cell Based Tumor Therapy (Rikshospitalet) og Tromsø Telemedicine Laboratory 
(Nasjonalt senter for telemedisin, UNN, UiTø). 
 
Utover prioritering gjennom SSF, SFI og de syv store programmene, har Forskningsrådet en 
rekke andre programmer med medisin og helse som primært tema. 
 
Forskningsrådet har også en mulighet for prioritering som ikke faller inn under programmer 
og strategiske satsninger. Dette kalles frittstående prosjekter og søknader her bedømmes av 
komiteer etter fag. Det er hovedsakelig grunnforskning som finansieres på denne måten. Her 
ligger prioriteringen hos komiteens medlemmer.  
 
3.3.5 Universitetene og De medisinske fakulteters prioriteringer 
Universitetene har sine satsningsområder. Dette er ofte områder hvor universitetene selv ser 
muligheten for å bli internasjonalt ledende. De tematiske satsningene kan gå på tvers av de 
formelle universitetsenhetene.  
 
Satsningsområder innen medisin og helsefag ved de norske universitetene og medisinske 
fakultetene: 
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Universitet Satsningsområder 

 
NTNU  
 Medisinsk teknologi 
 Helseundersøkelser (HUNT) 
 Translasjonsforskning 
 Funksjonell genomforskning (FUGE) 
 Medical Imaging Laboratory for Innovative Future Healthcare (SFI) 
 Senter for hukommelsesbiologi (Center of Excellence) 
Universitetet i Bergen  
 Ernæring 
 Farmasi 
 Nanovitenskap 
 Global helse/u-landsrelatert forskning 
 Translasjonsforskning 
 Store folkesykdommer/klinisk medisin 
 Registerbasert epidemiologisk forskning 
 Nevrovitenskap 
 Medisinsk bilde-behandling 
 Molekylærbiologisk forskning/FUGE 
Universitetet i Oslo  

 Centre for Cancer Biomedicine (Center of Excellence) 
 Centre for Immune Regulation (Center of Excellence) 
 Center for Molecular Biology and Neuroscience (Center of 

Excellence) 
 The Centre for Biostatistical Modelling in the Medical Sciences 

(BMMS) 
 Center for Cellular Stress Responses 
 Chronic Inflammation in Pathogenesis 
 Diabetes 
 Centre for prevention of global infections (GLOBINF) 
 Center for Heart Failure Research (CHFR) 
 Thematic research area Perinatal nutrition 
 Thematic research area Psychosis 
 Centre for Vaccinology and Immunotherapy (CEVI) 
Universitetet i Tromsø  
 Grunnforskning av høy kvalitet  
 Forskningprosjekter knyttet til befolkningsundersøkelser og 

fakultetets forskningsbiobanker 
 De store folkesykdommer 
 Forskning i skjæringspunktet mellom medisin og marin biologi 
 Tromsø Telemedicine Laboratory (NST) 
 
Tabell 3.1 Universitetenes og De medisinske fakulteters satsningsområder innen forskning. Kilder er 
fakultetenes forskningsstrategier og forskningsnettsider 2006.  

 
3.3.6 Regionale helseforetak og helseforetakene 
Helse- og omsorgsdepartementet styrer de regionale helseforetakene gjennom 
oppdragsdokumenter som også omhandler hva som bør vektlegges innen forskning. 
Oppdragsdokumentene for de ulike regionale helseforetakene er identiske når det gjelder 
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forskning. (Oppdragsdokument 2007) På bakgrunn av dette utformer de regionale 
helseforetakene sine egne forskningsstrategier som gjelder alle helseforetak i regionen. Tiltak 
for oppfølging fra HOD til regionale helseforetak for 2007 omfatter: 
 
• Helse XX skal i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene iverksette 

forskningssamarbeid innenfor minst to fagområder gjennom etablering av formelle 
forskernettverk og/eller andre eventuelle tiltak. Arbeidet skal forankres i strategigruppe for 
forskning mellom de regionale helseforetakene og Nasjonal samarbeidsgruppe for 
forskning (NSG) 

• Helse XX skal prioritere oppbygging av forskningskompetanse innen forskningssvake 
fagområder, herunder tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige, psykisk 
helse, rehabilitering/habilitering og kvinnehelse. 

• Helse XX skal sikre ivaretakelse av kjønnsperspektivet i klinisk forskning 
(kjønnsforskjeller i sykdom og behandling) herunder sikre at det gjennomføres analyser av 
forskningsresultater etter kjønn der dette er relevant. 

• Helse XX skal foreta en gjennomgang og styrking av de kvalitetssikringssystemer som er 
etablert for forskning i helseforetakene. Det skal gjennomføres måling av 
forskningsresultater i henhold til etablert system.  

• Helse XX skal i samråd med de øvrige regionale helseforetakene og de fire 
breddeuniversitetene arbeide med sikte på at forskningsdokumentasjonssystemet FRIDA 
skal etableres i alle helseforetak. Det forutsettes at det etableres tilfredsstillende systemer 
for innsyn og kvalitetssikring på tvers av institusjonene og brukermedvirkning fra de 
regionale helseforetakene.  

• Helse XX skal rapportere på ressursbruk til forskning samt bidra med kompetanse og 
nødvendige ressurser til utviklingsarbeid og nasjonal samordning med måling av 
ressursbruk til forskning og utvikling i regi av NIFU STEP.  

• Helse XX skal bidra i arbeidet med en ytterligere konkretisering og implementering av 
felles femårig nasjonal satsing mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og 
handelsdepartementet på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren med 
særskilt fokus på IKT og medisinsk-teknisk utstyr i samarbeid med InnoMed, Norges 
forskningsråd og Innovasjon Norge. De regionale helseforetakene skal bidra til å øke antall 
forsknings og utviklingskontrakter mellom norske leverandørbedrifter og helseforetak 
(OFU-kontrakter) innenfor helse gjennom å stille nødvendige ressurser i form av 
kompetanse. 

 
Samarbeidsorganene har også sine egne strategier for forskning. Det er i tillegg en Nasjonal 
samarbeidsgruppe for forskning (NSG) som har utarbeidet et strategidokument. 
Strategidokumentet skal ligge til grunn for gruppens råd om nasjonal samordning innenfor 
forskning og forslag til felles tiltak innenfor utvalgte områder og prioritering av disse på kort 
og lengre sikt (Strategidokumentet for NSG). 
 
3.3.7 Allmennmedisin  
Forskning i allmennmedisin har kun vært tilgodesett med marginale ressurser, både absolutt 
og relativt sett (3.2.2). Som angitt gies den heller ingen omtale i forskningsmeldingen ”Vilje 
til forskning”– det mest overordnede forskningspolitiske dokument. Betydningen av en 
forskningsbasert allmennmedisin gies derimot behørig omtale i HODs forskningsstrategi 
2006-11 og HOD viser også vilje til å finansiere opptrapping av forskning i allmennmedisin 
(3.2.2). 
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Forskning er en nødvendig forutsetning for å forbedre allmennlegenes klinisk praksis for 
gjennom dette å gjøre en bedre jobb for pasientene. Sentralt her er det å styrke klinikerens 
handlingsgrunnlag, fra synsing og enkelterfaringer til i størst mulig grad å være tuftet på 
dokumentert viten.  
 
Allmennmedisinen utgjør hovedfaget i den primærmedisinske grunnmuren i helsevesenet. Et 
velfungerende helsevesen er helt avhengig av en velfungerende allmennpraksis. Om 
allmennlegene bare gjør jobben sin litt dårligere på ett bestemt område og henviser videre til 
annenlinjetjenesten for eksempel tre i stedet for to av 100 aktuelle pasienter, betyr dette 50 % 
flere henviste pasienter – som vil belaste spesialisthelsetjenesten og bidra til helsekøene. Det 
er selvfølgelig i samfunnets interesser at alle helseproblem løses på laveste effektive 
behandlingsnivå, at de som trenger det får høyeste prioritet og at ressurser ikke kastes bort på 
terapeutiske tiltak som forskning kan vise er uvirksomme.  
 
Av 100 konsultasjoner i allmennpraksis blir ni henvist til spesialist. Det tilsvarer 15 
henvisninger per 1000 pasienter på en fastlegeliste, per måned (Grimsmo 2001). Det betyr at 
mer enn 90 % av helseproblemene forblir i allmennpraksis og en stor del av de 
helseproblemene som ses i allmennpraksis, kommer aldri til sykehusene. Forskning på disse 
tilstandene må derfor skje i allmennpraksis. På den annen side er den gruppen som havner på 
sykehus, og universitetssykehus i særdeleshet, så selektert at mye av den viten som genereres 
på bakgrunn av pasientmaterialet på universitetssykehusene ikke er relevant eller har 
begrenset gyldighet i allmennpraksis. Det er likevel i sykehussettingen at storparten av dagens 
kliniske forskning skjer. En viktig allmennmedisinsk forskningsoppgave blir derfor å evaluere 
gyldigheten og anvendbarheten av spesialisthelsetjenestens forskningsresultater i den 
allmennmedisinske klinikk.  
 
Forskning er en forutsetning for å kunne gi relevant undervisning i allmennmedisin. Dette 
gjelder både for grunnutdanningen og videre- og etterutdanningen. Myndigheter og samfunnet 
trenger dessuten allmennmedisinsk forskning for å få et bedre beslutnings- og 
styringsgrunnlag for helsetjenesten.  
 
Forskning handler også om å styrke faget som akademisk disiplin, noe som er viktig 
forutsetning for å medvirke tungt ved utarbeidelse av faglige retningslinjer for diagnostikk og 
behandling av ulike tilstander i allmennpraksis.     
 
3.3.8 EUs prioriteringer 
EU har gjennom sine rammeprogrammer og andre støtteordninger betydelig innflytelse på 
forskningsprioriteringen i Europa. Rammeprogrammene blir til gjennom prosesser hvor 
medlemsland, forskere, organisasjoner o.s.v. spiller inn forslag til temaer. Det 7. 
rammeprogrammet er nettopp lansert og det er nå etablert et europeisk forskningsråd 
(http://ec.europa.eu/erc/index_en.cfm). Et eksempel på strategiske føringer er for eksempel 
rapporten fra European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI 2006) som lister 
seks satsningsområder innen biomedisin og helsefag: 1. EATRIS (European Advanced 
Translational Research Infrastructure in Medicine); 2. European Bio-banking and 
Biomolecular Resources; 3. INFRAFRONTIER (for konstruksjon og fenotyping av 
genmodifiserte mus); 4. Infrastructure for Clinical Trials and Biotherapy Facilities; 5. 
Integrated Structural Biology Infrastructure; 6. Upgrade of European Bio-Informatics 
Infrastructure. Den samlede investeringen i disse nettverkene er på omtrent 13 mrd. kroner.  
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3.4 Forskningsetikk og kvalitetskontroll av forskning 
 
3.4.1 Hva er forskningsetikk? 
Forskningsetikk kan defineres som kriterier for handling og praksis i det daglige virke, 
forskere imellom og mellom forskere og samfunn. En kan skille mellom forskeretikk som 
omfatter de interne normene i forskersamfunnet og forskningsetikk som beskriver de ytre 
rammene som samfunnet for øvrig setter for forskerne. Førstnevnte omfatter idealer om 
forskningen som fravær av eiendomsrett, uavhengighet fra andre interesser, likeverd mellom 
ulike typer kunnskap og organisert skepsis – idealer som svært få medisinske forskere lever 
opp til per i dag. Forskningsetikken er utviklet til dels utenfor og uavhengig av 
forskersamfunnet. Den sikrer mot for sterke vitenskapelige, samfunnsmessige eller 
økonomiske interesser. Den omfatter lovverket omkring forskningen, og regulerer innen 
medisinsk forskning blant annet håndtering av potensielt skadelige stoffer og organismer, 
bruk av forsøksdyr, ansvar for forsøkspersonen, forholdet risiko/nytte, samtykkekrav og krav 
til uavhengig etisk prøving (Forskeretikk og forskningsetikk - nettside). Overgangen mellom 
hva som er dårlig forskning med god etikk og uredelig forskning med manglende 
forskningsetikk er glidende, fra ubevisste analysefeil og feilaktige observasjoner til 
fabrikasjon av data og forfalskninger (Abildgaard 2006). De normative standarder som settes 
av forskersamfunnet er mer omfattende enn det som reguleres av myndighetenes lovverk 
(Frankel 2000).  
 
3.4.2 Kvalitetssikring i forskningen  
Tilliten til den medisinske forskningen bygger på at den er basert på gode etiske prinsipper og 
at resultatene er allmenngyldige. Kvalitetssikring av forskningen har to komponenter; Det må 
være utarbeidet gode rutiner for å hindre at urederlighet finner sted, og et godt system for å 
oppdage brudd på gjeldende etiske normer. Forebyggende arbeidet skjer ved 
forhåndsgodkjenning av prosjekter, og bevisstgjøring rundt etiske prinsipper. Den eksterne 
forebyggende kontrollen av den kliniske forskningen er mest intensiv i fasen før et prosjekt 
igangsettes, ved nødvendig godkjenning fra etisk komité og personvernombudet. Like viktig 
er likevel gode veiledere og gode, stabile forskningsmiljøer. Den formelle etikkopplæringen 
omhandler hovedsakelig hvilke retningslinjer som må følges for at forskningen skal være 
etisk akseptabel, men gir mindre rom for refleksjon rundt hva som er god forskning. God 
veiledning er den mest effektive etikkopplæringen, det at en seniorforsker gjennomgår 
primærdata lærer yngre forskere mer om gode etiske prinsipper enn det en formell forelesning 
kan (Faden 2002). For mer etablerte forskere vil et bevisst miljø gi rom for diskusjon rundt 
etiske problemstillinger. Særlig innen klinisk forskning mangler mange forskere robuste 
forskningsmiljøer å støtte seg til og å få veiledning fra. Et dilemma i så måte er de regionale 
helseforetakenes satsning på forskning på stipendiat- og post.doc nivå, uten at det 
nødvendigvis tas i betraktning at dette krever en øket veilederinnsats med øket belastning på 
den enkelte seniorforsker som følge.  
 
Kontroll av at forskningen følger gjeldende etisk standard skjer videre under selve 
forskningsprosessen og i ettertid, ved innlevering av artikler eller avhandling. Ved UiO er det 
blant annet utarbeidet nye rutiner for kontroll av forskningen, med bruk av sertifiserte 
protokoller, oppbevaring av forskningsdata i en egen database og oppfølgning av 
retningslinjer for forfatterskap. Ved avsluttet avhandling kontrolleres det at retningslinjer for 
forfatterskap og innhending av tillatelser er fulgt.   
 
Publiseringsprosessen gir viktig intern kontroll av forskningen. Fagfellevurdering (peer 
review), hvor innsendte artikler gjennomgås av eksperter innen feltet anses for å være en god 
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kvalitetssikringsmekanisme (Nylenna 2006). Utfordringen i systemet ligger i at det er basert 
på tillit, fagfelle har som grunnantagelse at artikkelforfatterne er redelige. Mistanke om juks 
baserer seg på oppdagede irregulariteter (Nicholson 2006, Gerber 2006).  
 
Kontrollrutinene for forskning bør være slik at de er tilstrekkelig gode til å sikre at 
forskningen skjer innenfor forsvarlige rammer samtidig som ordningene ikke bør være 
unødvendig ressurskrevende (NOU 2005:1). Det er likevel ikke mulig å fullstendig 
kontrollere seg vekk fra uetisk forskning.  
 
Det finnes flere organer som kvalitetssikrer forskningen, de viktigste er:  
 
Nasjonale forskningsetiske komiteer 
De tre nasjonale, forskningsetiske komiteene er uavhengige rådgivende organ. De dekker 
områdene medisin, naturvitenskap og teknologi samt samfunnsvitenskap og humaniora. 
Komiteene arbeider med høringsuttalelser, rapporter og seminarer om aktuelle 
problemstillinger. Innen medisin har ikke den nasjonale forskningsetiske komiteen rådgivende 
ansvar i enkeltsaker, og uttaler seg bare om prinsipielle spørsmål. Komiteen består av 
personer med kompetanse innen jus og etikk i tillegg til lekrepresentanter og personer med 
medisinsk kompetanse.  
 
Regional etiske komiteer  
De regionaletiske komiteer for medisinsk forskningsetikk håndterer forskningsetiske spørsmål 
innen medisinsk, psykologisk og samfunnsvitenskapelig forskning. Komiteene gjør en 
generell forskningsetisk vurdering av prosjekter hvor forsøkspersoner inngår, og ivaretakelse 
av deres interesser står sentralt. I tillegg ivaretas kontroll av formaliteter som at prosjektet er 
meldt til aktuelle kontrollinstanser. Komiteene skal også drive generelt opplysningsarbeid om 
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og gi forskere råd i forskningsetiske spørsmål. 
 
Inntil nå har komiteene formelt hatt en rådgivende funksjon. Fra 1. juli 2007 trer Lov om 
behandling av etikk og redelighet i forskning i kraft, og formaliserer komiteenes funksjon i 
godkjenningen av prosjekter.  
 
Personvernombudsystemet 
Personvernombudet har som oppgave å sikre forskere og studenter tilgang til og bruk av 
persondata uten at det kommer i konflikt med gjeldende regelverk, ivareta personvernet for de 
som berøres av forskningen og sikre et betryggende opplegg for arkivering av persondata etter 
at forskningsprosjektene er avsluttet (Personvernombudet – nettside).  
 
Etiske regler for leger – Legeforeningens etiske råd 
Forskningsetikk er ikke omtalt spesielt i Etiske regler for leger, men berøres indirekte i mange 
av bestemmelsene, som de alminnelige reglene om å bygge sin gjerning på respekt for 
grunnleggende menneskerettigheter og på sannhet i forhold til pasient og samfunn, om å 
ivareta den enkelte pasients interesse og integritet og om kravet til taushetsplikt og samtykke. 
Videre sier etikkreglene at leger ikke skal anbefale eller ta i bruke metoder som savner 
grunnlag i vitenskapelige undersøkelser eller tilstrekkelig medisinsk erfaring, og de skal bidra 
til at allmennheten og myndigheter får saklig informasjon om medisinske spørsmål.  Legers 
ansvar overfor samfunnet og de kollegiale bestemmelsene, bl.a. at leger bør ta opp faglig eller 
etisk svikt hos kollega med vedkommende kollega og eventuelt med administrativt 
overordnet. Legeforeningens øvrige organer og helsemyndighetene arbeider også med 
forskningsetiske spørsmål. 
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Øvrige kontrollorganer 
Det finnes i tillegg en rekke organer som har veilednings-, kontroll- og/eller tilsynsoppgaver i 
forhold til dagens regelverk vedrørende medisinsk og helsefaglig forskning. Disse er HOD, 
Sosial- og helsedirektoratet, Statens legemiddelverk, Statens helsetilsyn, domstolskontroll, 
Rådet for taushetsplikt og forskning, Bioteknologinemnda, Personsvernnemnda og 
uredelighetsutvalg. I tillegg finnes en del frie aktører, deriblant ulike mer spesifikke 
forskningsutvalg som er med på å kontrollere forskningen.  
 
3.4.3 Forskningsetisk ansvar 
Ved brudd på god forskningsetikk er ansvaret flerdelt. Forskeren som har gjort overtramp i 
forhold til de gjeldende etiske retningslinjene, miljøet rundt og ansvarlig institusjon har alle 
sin del av ansvaret.   
 
Enkeltforskeren har ansvar for å gjøre seg kjent med og etterfølge gjeldende forskningsetiske 
regler, samt være seg bevisst mulige etiske problemstillinger som følge av forskningens 
resultater, og framstilling av forskningen (Skolbekken 2006). Etterspillet etter det forrige og 
dette århundres forskningsskandaler har også slått hardt ned på den enkelte forsker som har 
handlet urederlig (Nydal 2006).  
 
Miljøet rundt forskeren plikter å melde fra dersom det oppdages grove irregulariteter i en 
forskers produksjon. Medforfattere har en særlig rolle i å forhindre brudd på god 
forskningsetikk. Terskelen ble senket noe da Vancouver-reglene ble endret til ”enhver 
forfatter skal ha deltatt tilstrekkelig i arbeidet til å ta offentlig ansvar for passende deler av 
innholdet” fra et krav om å stå inne for hele arbeidet (Marusic 2006).  
Institusjonene har ikke mulighet for å garantere seg mot uredelig forskning. De har likevel 
ansvar for at samtlige ansatte er godt kjent med og forstår regelverket. Etter at 
arbeidstakeroppfinnelsesloven ble endret for noen år siden, kan nå universiteter og høyskoler 
overta rettigheter til oppfinnelser fra sine ansatte. De ansatte har plikt til å melde fra om 
arbeidsresultater som kan ha kommersiell verdi. For prosjekter som er finansiert av EU eller 
Forskningsrådet inngåes det nå kontrakter med forskningsutøvende institusjon, ikke 
enkeltforskere, og alle rettigheter til arbeidsresultater overføres til institusjonen. Institusjonen 
har følgelig både et klart ansvar for kvalitetssikring av forskningsprosessen og et juridisk 
ansvar for at forskningen på prosjektet holder seg innenfor gjeldende etiske rammer 
(Abildgaard 2006). Det ligger derfor en utfordring i å etablere klare og hensiktsmessige 
rapporteringsrutiner.  
 
3.4.4 Forskning som tema i grunn-, videre- og etterutdanningen 
Kunnskap om vitenskapelig metode og etikk er nødvendig for å kunne vurdere vitenskapelige 
artikler kritisk, og overføre kunnskapen til en klinisk hverdag. Mye god forskning har mindre 
overførelsesverdi (Skolbekken 2006). En elementær innføring i kritisk vurdering av 
vitenskapelige arbeider inngår som en del av grunnutdanningen ved de medisinske fakultetene 
i Norge. Hovedoppgaven i medisinstudiet vil ofte inkludere forskningselementer. I tillegg tas 
10 % av studentkullene opp på forskerlinje med en mer omfattende forskerutdanning. 
 
Egen forskning er også viktig i legers videre- og etterutdanning i og med at deltagelse i slik 
forskning er en viktig arena for refleksjon og læring for klinikeren. Dette er vist i 
Legekårsundersøkelsen hvor vel 1000 leger ble spurt om forskningens betydning for deres 
faglige vedlikehold og oppdatering. Foreløpig upubliserte data viser ar rundt regnet hver 
femte lege vektlegger egen forskning som viktig for egen faglig oppdatering (med tillatelse 
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fra redaktør Magne Nylenna i Helsebiblioteket). Det er i tråd med dette fremlagt forslag om å 
la allmennlegers aktive deltagelse i godkjente forskningsprosjekt gi tellende merittpoeng i 
etterutdannelsen.
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4. Fra medisinsk forskning til bedre helse 
 
Det har gjennom de siste 50-årene skjedd en enorm kunnskapsutvikling når det gjelder 
molekylær medisin og teknologiutvikling. Man kan i dag forklare mekanismer innen 
biologien som man bare kunne drømme om for 50 år siden og den teknologiske utviklingen 
har resultert i bedre diagnostikk og behandling. En stor utfordring i dag er å utnytte den 
enorme kunnskapen om biologiske prosesser til å skape bedre folkehelse, i tillegg til å 
videreutvikle kunnskapsdatabasen. En annen stor utfordring er den store gruppen av 
sykdommer som vi ikke kan forklare ut fra de biologiske forklaringsmekanismene, noe som 
bør få oss til å tenke nytt på mange områder. I dette kapitlet tar vi for oss hvilken vei 
forskningen går, hvilke utfordringer vi står overfor og hvordan ny kunnskap kan 
implementeres i helsevesenet og føre til bedret helse i befolkningen.  
 
 
4.1 Nytenkning og teoribygging 
 
4.1.1 Funksjonelle lidelser 
Sett fra klinisk medisin kommer behovet for nytenkning og teoribygging tydeligst fram på to 
områder; funksjonelle lidelser og behandling av friske (4.1.2). Funksjonelle lidelser 
(somatoforme tilstander) utgjør volummessig en stor og krevende oppgave både for 
helsetjeneste og trygdeetat (Bruusgaard 2006). Fordi de medisinske klassifikasjonssystemer er 
bygget opp i henhold til naturvitenskapelig tankegang, anses ’virkelige sykdommer’ å være de 
som gir målbare spor eller tegn. I et slikt paradigme avgjøres helse og sykelighet med andre 
ord av ulike materialiseringer. Et slikt materialistisk sykdomsbegrep kommer ofte til kort i 
hverdagens praksis, selv om det ikke kan utelukkes at det i fremtiden kan oppdages 
meningsfulle objektiverende tilnærminger. Magesmerter, tretthet, nedstemthet, svimmelhet og 
muskelsmerter kan nevnes blant hyppige problemstillinger i primærhelsetjenesten som også 
genererer mange henvisninger til utredninger i andre- og tredjelinje. I mange tilfeller har 
imidlertid den somatiske spesialisthelsetjenesten lite å bidra med, idet man ikke finner 
organisk patologi som kan forklare symptomene. Selv om somatoforme tilstander er definert 
som psykiatriske lidelser, er det sjelden disse pasientene viderehenvises til spesialister i 
psykiatri etter ferdig utredning for organisk patologi. Dette skyldes nok mer holdninger og 
manglende spesialistkapasitet enn manglende evidens for behandlingseffekt. Men en 
utfordring vil være å skaffe mer kunnskap om behandling av somatoforme tilstander som 
krever en kombinert somatisk og psykiatrisk kompetanse. 
 
4.1.2 Behandling av friske 
Individrettet, forebyggende medisin er det andre eksempel på medisinsk virksomhet som 
utfordrer både fagets teorigrunnlag og helsetjenesten. Forebyggende aktivitet ekspanderer 
sterkt i vestlige land. Helsepersonell, ikke minst allmennleger, anbefales å tilby stadig flere 
undersøkelser med det formål å identifisere risiko for fremtidig sykdom hos enkeltindivider. 
Bruk av medisinsk teknologi står sentralt i denne utviklingen. En stadig større andel av 
befolkningen havner i kategorien ’med forhøyet risiko’. Dette dels fordi flere risikofaktorer 
identifiseres, og dels fordi terskelen for hva som anses å være ’normal’ eller akseptabel risiko 
stadig blir lavere (Dong 2004). Forebyggende medisin trenger derfor en mer omfattende og 
konsistent teoretisk basis for å framstå som bærekraftig og ansvarlig. Både biomedisinske, 
humanistiske og helsepolitiske argumenter bør inngå i slik nytenkning og teoribygging (Getz 
2006). Dette er nødvendig både for å sikre de syke helsetjeneste og for ikke unødvendig å 
sykeliggjøre de friske. 
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4.1.3 Psykiatrisk forskning 
Psykiatri er et fag som spenner fra biologi til psyke. De to sidene av faget har ofte blitt 
oppfattet som uforenlige poler, og dette har også preget forskningen. Det har vært gjort 
iherdige forsøk på å finne universelle forklaringer, enten ut fra biologien eller ut fra psykiske 
og sosiale faktorer. Det er i dag en økende erkjennelse av at denne dualismen er falsk. Vi har 
nå sikker kunnskap om at hjernens biologi er med og bestemmer psykiske forhold, og at miljø 
og psyken påvirker hjernens utvikling og funksjon. Vi kan ikke lenger vente store 
forskningsmessige gjennombrudd i form av enkle mekanismer som et infeksiøst agens, et 
enkelt gen eller en enkelt miljøfaktor. En rimelig konsekvens av dette er at psykiatrien trenger 
å bevege seg fra et førvitenskapelig «paradigmeslag» i retning av en mer moden tilnærming 
som villig aksepterer kompleksiteten sammen med empirisk rigorøse og pluralistiske 
forklaringsmodeller (Kendler 2005). En slik tilnærming kan gjøre psykiatrien til en bro som 
forbinder biologi og psyke, og det er nettopp denne forbindelsen som gjør psykiatriforskning 
så fascinerende.  
 
Internasjonal forskning innen samspillet mellom biologiske og psykiske faktorer er nå et av de 
områdene hvor man stadig får store vitenskaplige gjennombrudd. Både i 2003 og 2005 ble 
forskningsresultater innen psykiatri valgt ut blant de viktigste vitenskaplige gjennombrudd i 
tidsskriftet Science. Det er spesielt gjennombrudd innen genetikkfeltet og 
hjerneavbildningsteknikker som har gitt grunnlag for fremgangen.  
 
4.1.4 Naturvitenskapelige forskning 
Tradisjonelt har biomedisinsk forskning vært basert på formulering av gode hypoteser 
etterfulgt av utprøvning enten i prospektive kliniske studier eller eksperimentelt i laboratoriet. 
Forskningsdata har så gitt grunnlag for nye hypoteser. Det er også en tradisjon for 
beskrivelser av enkelte kasus, tverrsnittstudier og for retrospektive beskrivelser av 
pasientmaterialer. Forskningen foregår stort sett innenfor gitte forståelsesrammer, gjerne kalt 
paradigmer, i den forstand at man søker å forklare fenomener og data ut fra eksisterende 
overordnede modeller for hvordan organismen fungerer. Selv om man kan diskutere på 
hvilket nivå paradigmer bør defineres, er det stort sett slik at det meste som publiseres i dag 
passer inn i eksisterende paradigmer. Eksempelvis kjenner vi prinsippene for celledeling og 
formering, men vi leter etter hvorfor dette kan komme ut av kontroll og kreft oppstå. 
Sannsynligvis vil derfor forståelse av kreft skje innenfor vår eksisterende biologiske 
forståelsesramme. Det er to sider av en slik beskrivelse av forskningen. For det første 
forklarer den hvorfor det er vanskelig å stille spørsmål som ikke er i overensstemmelse med 
vår forståelsesramme. Rent intellektuelt vil paradigmene begrense våre muligheter til ny 
erkjennelse fordi vi ikke klarer å forestille oss alternative modeller. For det andre, og som en 
konsekvens, vil det meste av forskningen være bekreftende. Man kan gjerne kalle den 
utfyllende. Et bilde som har vært brukt, er at forskningen foregår som et puslespill hvor nye 
brikker stadig kommer på plass, men det er langt mellom hver gang man starter med et nytt 
puslespill.   
 
Sekvenseringen av det humane genomet var i prinsippet ikke et paradigmeskifte fordi den 
basale biologiske forståelsen av hvordan genene fungerte allerede var tilstede. Likevel 
representerer kunnskapen om all informasjonen som er lagret i vårt genetiske materiale et 
betydelig gjennombrudd og ikke minst et brudd med tradisjonell biomedisinsk forsknings-
metode. Forskningen var ikke basert på hypoteser, men var en ren innsamling av informasjon. 
Denne informasjonen som er tilgjengelig for alle over internett, prøver man nå å systematisere 
og forstå. Dette arbeidet fører imidlertid til at man kan formulere nye hypoteser som er mulige 
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å etterprøve. Kombinasjonen av innsamling av informasjon og store mengder data etterfulgt 
av systematisering og hypotesedannelse etablerer seg nå som en arbeidsmetode svært mange 
medisinske forskere benytter. Den har vist seg svært effektiv og fruktbar. 
 
Konsekvensene er store. Kartleggingen av genomet er bare en sped begynnelse. En viktig 
konsekvens er at man må utvikle verktøy for å håndtere store mengder data. Ikke minst må 
man utvikle verktøy for å integrere informasjonen i modeller som beskriver metabolske 
prosesser, celler og organismen. Den intuitive forståelsen og oversikt som enkeltforskere 
tidligere kunne ha, blir nå vanskeligere og vanskeligere. Arbeidsmåten er blitt en annen. 
 
Kvalitetssikring av forskning er blitt svært aktuelt etter avsløring av flere tilfelle av 
uredelighet. I publiseringsprosessen blir kvalitetssikringen bl.a. ivaretatt av fagfeller som 
kritisk gjennomgår manuskriptene. I en lederartikkel i Science nylig blir det slått til lyd for at 
artikler med et potensielt kontroversielt innhold, eller med stor potensiell nyhetsverdi må 
gjennomgå en ekstra nøye gransking (Kennedy 2006), og redaktøren i The Lancet har 
fremmet et forslag til diskusjon om at artikler bare kan aksepteres hvis alle tre (eller flere) 
fagfeller er positive. Her står vi overfor et problem. Fagfeller er selvfølgelig også preget av 
den rådende forståelsesrammen i faget. Artikler som derfor bryter med en slik forståelse kan 
lett bli offer for ekstra hard kritikk og derfor bli refusert. Det betyr at det kan bli vanskeligere 
å få publisert artikler som bryter med tradisjonell forståelse og tenkning. Utfyllende forskning 
er mest lønnsomt og lettest å få publisert. Dette er et dilemma. 
 
4.1.5 Teknologisk forskning 
Teknologisk forskning står ikke tilbake for bioteknologisk forskning når det gjelder 
nyvinninger som vil være drivende for utviklingen av det medisinske fagområdet. 
Teknologisk forskning og ingeniørfaglig forskning står trygt i en sterk forskningstradisjon 
som ikke synes å være i særlig endring. Utfordringene ligger mest i grenseflaten mellom IT, 
realfagene og medisin. Nanoteknologien, IT-teknologien, bildedannende teknologier (ultralyd, 
MR, PET, røntgen og forskjellige mikroskopiske teknikker) samt matematiske og statistiske 
metoder og verktøy er eksempler på fagområder som i høy grad preger og former medisinsk 
forskning og som har store konsekvenser for medisinsk tenkning og praksis. Flere av disse 
teknologiene og fagfeltene har etter hvert fått en nær relasjon til medisin. Nasjonalt senter for 
telemedisin i Tromsø og NTNU i Trondheim er eksempler på dette. Det betyr at man må 
utvikle arenaer for tverrfaglig forskning som trekker på kompetanse innenfor mange ulike felt 
som for eksempel bioteknologi, cellebiologi, nanoteknologi, matematikk og IT. Flere større 
forskningssentra i utlandet omstruktureres nå slik at ulike forskningstradisjoner flyttes 
sammen. Dette vil kreve tilpasninger av arbeidsmåter og fagtradisjoner. 
 
 
4.2 Utviklingstendenser 
 
Basert på analysene av medisinsk forskning presentert i kapittel 2.1. og i kapittel 4.1. er det 
åpenbart at medisinsk forskning står ved et viktig tidsskille. På den ene siden synes ikke 
medisinsk forskning å kunne gi svar på de spørsmålene som er mest presserende i forhold til 
befolkningens helseproblemer, og det kan stilles spørsmål ved forskningens grunnlag og 
innretning. Får vi god nok avkastning av forskningen i form av bedre livskvalitet og mindre 
sykefravær for eksempel, når så mange plages av funksjonelle lidelser? På den annen side 
åpner den bioteknologiske og teknologiske utvikling for et dominerende optimistisk 
fremtidsbilde hvor medisinsk forskning vil kunne gi oss verktøy til å forebygge, diagnostisere 
og behandle eller helbrede flere av våre store folkesykdommer som kreft, kardiovaskulære 
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sykdommer og alvorlige sinnslidelser. Det er åpenbart at medisinsk forskning må favne begge 
scenarier. Det er også et interessant perspektiv at i forhold til disse to scenarier kan det være 
klare interessemotsetninger. For å sette det på spissen: Politikere vil være interessert i 
forskning som får ned sykefraværet. Mange andre er mest opptatt av liv og død. Medisinsk 
forskning må favne begge deler.  
 
Et viktig perspektiv som er omtalt under kap. 4.3.4. er at den bioteknologiske utviklingen kan 
gi oss større og større muligheter til å reparere eller endre individuelle egenskaper som ikke 
kan knyttes til sykdom.  Det er også snakk om å forsinke aldringsprosessen. Slike kon-
sekvenser av biomedisinsk forskning er åpenbart ikke hva et helsevesen skal fokusere på, men 
det reiser viktige problemstillinger som må håndteres politisk.  
 
Et annet perspektiv som er blitt stadig mer tydelig er spørsmålet om vi har råd til å nyttegjøre 
oss forskningsmessige nyvinninger – avstanden mellom det teoretisk mulige vist i forskning 
og hva helsetjenesten kan klare å ta i bruk. Etablering av private tilbud kan som følge av dette 
være med å øke sosiale forskjeller. Det kan imidlertid være mulig at utgifter for eksempel til 
eldreomsorg kan begrenses hvis man holder de eldre så friske som mulig. En konsekvens av 
slik tenkning vil være at man ikke diskriminerer på alder i forhold til helsetilbud, men legger 
større vekt på behandlingsmessig gevinst.  
  
 
4.3 Fremtidens medisinske forskning og dens 
utfordringer 
 
Vi ser altså at deler av medisinsk forskning og praksis særlig knyttet til funksjonelle lidelser 
og en økende ”behandling av friske” sliter med sitt teoretiske grunnlag og metoder, mens den 
tradisjonelle ”science”-delen av medisinsk forskning har fått et voldsomt kunnskapstilfang 
som gir rom for optimisme med hensyn til vesentlige medisinske fremskritt. Nedenfor 
gjennomgås noen utfordringer vi står overfor innen de ulike områdene av medisinsk 
forskning.  
 
4.3.1 Generelle utfordringer 
En hovedutfordring for norsk medisinsk forskning er tilstrekkelig finansiering slik at 
forskningen får det volum og den kvalitet som er nødvendig. Bortsett fra noen 
industrifinansierte større kliniske prosjekter, er privat og industriell finansiering av forskning i 
Norge svært begrenset som beskrevet i kap. 3.2. Det betyr at det i hovedsak er et offentlig 
ansvar at medisinsk forskning har det nivået som er nødvendig for å opprettholde en 
helsetjeneste med høy kvalitet. Finansiering av medisinsk forskning er ikke tilstrekkelig i dag 
i forhold til ambisjonsnivået for eksempel i den siste forskningsmeldingen (St.meld. nr. 20 
(2004-2005)). Det er fortsatt svært viktig å trappe opp bevilgninger til medisinsk forskning 
slik at den kommer på et akseptabelt nivå for eksempel sammenliknet med våre nordiske 
naboland. Bedre synliggjøring av en del av forskningsmidler til helseforetakene og opprettelse 
av Samarbeidsorganene har vært gode tiltak som har stimulert klinisk forskning. På samme 
måte vil en tro at den planlagte stimuleringen av forskning i allmennmedisin får en god effekt. 
Det er videre viktig at det er en god balanse mellom klinisk forskning og forskning i 
basalfagene. Finansieringskildene for medisinske basalfag er svært få, og de midlene som 
Norges forskningsråd avsetter til biomedisinsk forskning er så begrenset at 
innvilgelsesprosenten for søknader om fri prosjektstøtte er godt under 10 %. Det er ikke 
akseptabelt. Det er også en uakseptabel dårlig finansiering av avansert utstyr. Disse 
forholdene henger sammen med en for svak satsing på forskning innen realfagene i Norge. I 
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tråd med den siste forskningsmeldingen er det derfor satt i gang en egen prosess for å styrke 
matematisk-naturvitenskapelig forskning i Norge, inkludert biomedisinsk forskning (Utkast til 
nasjonal strategi 2006). Det er viktig at denne følges opp. 
 
Forskningsmidler gjennom HOD ligger delvis i basistilskuddet til helseforetakene som 
beskrevet i kap. 3.2.2. Med sterke krav om budsjettkutt innen klinisk virksomhet blir derfor 
forskning svært lett en salderingspost. Det er svært uheldig. Det er derfor viktig at 
forskningsbudsjettene synliggjøres på en mye bedre måte og er gjenstand for en egen 
budsjettprosess uavhengig av budsjettene til drift. 
 
En viktig utfordring som gjelder all medisinsk forskning er hvordan forskningsmidler 
fordeles. Både nasjonalt og internasjonalt er det nå betydelig politisk krav om at tilskudd til 
forskning skal være insentivbasert. En forutsetning for at tildeling av forskningsmidler skal 
skje på grunnlag av produksjon er at man kan måle produksjonen. Alle målesystemer har 
basert seg på bibliometriske analyser hvor antall publiserte artikler er en viktig faktor. 
Systemet stimulerer derfor til størst mulig antall artikler. Dette rører ved et viktig problem 
som kan spissformuleres slik: det publiseres for mye. Både krav om stort antall artikler og 
publisering så raskt som mulig, fører til fragmentering av det vitenskapelige budskap. Det er 
derfor en generell utfordring å finne fram til målesystemer som i større grad reflekterer og 
premierer kvalitet.  
 
Videre etterspør forskerne forutsigbarhet og langsiktighet når det gjelder finansiering av sine 
forskningsprogram. Dagens tildelingssystem for forskningsmidler har fortsatt for mye preg av 
lotteri for den enkelte forsker. Mangelen på langsiktighet i finansieringen av 
forskningsprosjekter kan i noen grad ta fokus, energi og tid fra selve forskningsinnsatsen. 
Samtidig har vi den såkalte Matteuseffekten ved finansieringsordningene, hvor etablerte 
forskningsgrupper som publiserer mye tilgodeses med større tildelinger. Dette bidrar til at nye 
aktører ofte må bruke lang tid på å komme i posisjon. Det er en utfordring å få inn nye, 
lovende aktører samtidig som etablerte forskningsgrupper må ha en forutsigbar situasjon hva 
gjelder økonomi. Det er også en utfordring å styrke kvalitativt god forskning i en rekke fag 
som har svak forskningstradisjon. 
 
Det er også en rekke strukturelle utfordringer. Det er mange aktører i medisinsk forskning. 
Hovedaktørene er i dag spesielt universitetssykehusene og de medisinske fakultetene. 
Universitetene har ansvaret for doktorgradsprogrammene og tildeler doktorgrader.  For øvrig 
har disse institusjonene svært parallelle og dels integrerte forskningssystemer. Begge typer 
institusjoner driver klinisk forskning og mer grunnleggende forskning. Begge typer 
institusjoner har ansatt doktorgradsstipendiater, postdoktorer, seniorforskere og veiledere. Det 
vil si at begge typer institusjoner har tatt ansvar for forskerutdanning. Det kan være grunnlag 
for en drøfting av rollefordelingen. Det er også en utfordring å sørge for en god balanse 
mellom forskere under utdanning og forskningsveiledere.  
 
Hvordan vi kan øke og sikre en jevn rekruttering av kandidater til den medisinske forskningen 
vil være en kritisk suksessfaktorer i årene framover. Forskerutdanningen på medisinstudiet 
fungerer på mange måter godt, men det gjenstår mange utfordringer, for eksempel bedre 
tilpassede parallelløp med spesialistutdanning, ansiennitet for forskerinnsatsen som er nedlagt 
og en bedre økonomisk uttelling for dem som velger en ren akademisk karriere fra 
begynnelsen av. Dette er det redegjort for i Vind i seilene. 
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Det er en utfordring å sette dagsorden for de medisinske forskningsområdene når HODs 
forskningsstrategi skal virkeliggjøres i universitetsverdenen og spesialisthelsetjenesten, kfr 
Universitetenes og HFenes forskningsstrategier og hovedområder for forskningssatsning.  Å 
bygge opp større og sterkere forskningsnettverk kan være et stikkord. Mange av punktene i 
HODs forskningsstrategi innebærer i praksis behov for en betydelig styrket forsknings-
finansiering, og må derfor diskuteres med dette som premiss. Folkehelseforskning og 
forebygging, praksisnær forskning utenfor spesialisthelsetjenesten er viktige stikkord i HODs 
strategi. Dette krever en rekruttering av større deler av medisinerkullene som må motiveres og 
tennes for noe annet enn kurativt legearbeid. Man skal neppe slutte med spisset og dyptgående 
forskning i fremragende forskningsmiljø innen områder som cancer, nevrologi, genteknologi. 
HOD gir imidlertid indirekte føringer på at hovedøkningen i FoU-innsats ikke kan ligge her, 
fordi da vil aldri målene som beskrives for folkehelseforskning, epidemiologisk forskning og 
forskning innen forebyggende medisin kunne nåes innenfor de grenser som statsbudsjettet 
setter. Det er åpenbart riktig at forskning må styres inn mot viktige områder slik HOD peker 
på, ikke minst fordi dette gir kompetanse i miljøene. Det kan imidlertid være at slik styrt 
forskning ikke alltid vil gi den kunnskapen man er ute etter. Spesielt hvis man ønsker å forstå 
sykdomsmekanismer vil ofte svarene komme fra uventet hold. Igjen er det slik at kobling av 
forskjellige fagtradisjoner kan gi de beste resultatene. Kobling av tradisjonell epidemiologisk 
forskning med moderen teknikker for screening av biologiske prøver kan i noen tilfelle gi svar 
som avdekker sykdomsmekanismer. 
 
 
4.3.2 Utfordringer vi står overfor innen basalforskning 
Det er fortsatt mange gener man ikke kjenner betydningen av og dette blir nå gradvis 
undersøkt. Oppfatningen ett gen – ett protein er ikke lenger gyldig i og med at man nå har 
forstått at det kan skje viktig modifisering av informasjonen under selve oversettelsen fra gen 
til protein. Det er derfor mange flere forskjellige proteiner enn gener. En av de største 
utfordringene er derfor å kartlegge sammensetningen av proteomet – eller identifisere og 
karakterisere alle proteinene. Dette er derfor en mye større og vanskeligere oppgave enn å 
kartelgge genomet, også fordi metodene er mer omstendelige og ikke automatisert på samme 
måte som for sekvensering ev genomet.  
 
Med økende kunnskap om gener og deres produkter proteinene, blir det et stort behov for å 
integrere denne kunnskapen i en forståelse av hvordan cellene og organismen fungerer. 
Identifikasjon og karakterisering av proteiner er en formidabel oppgave, men å forstå hvordan 
proteinene fungerer i en sammenheng er en ytterligere utfordring. Eksempelvis kan nevnes at 
svært mange proteiner står under kontroll av cellen slik at cellen regulerer deres funksjon. 
Dette skjer gjennom kjemisk modifikasjon, for eksempel fosforylering som er svært vanlig. 
Fosfoproteomet er derfor viktig å kartlegge for å forstå cellens kontroll av metabolismen. 
Videre er en rekke proteiner nær knyttet til hverandre og fungerer bare sammen.  
 
Begrepet systembiologi brukes av mange som et overordnet begrep for en rekke områder som 
representerer faglige utfordringer for basalfagene. I tillegg til å kartlegge proteomet og 
fosfoproteomet er det en stor utfordring å kartlegge metabolomet som er alle små molekyler i 
organismen og det metabolske nettverket. Vi kjenner bare en omtrent en fjerdedel av dem og 
vi vet lite om hvordan metabolomet endrer seg med sykdom og miljøfaktorer. Knyttet til dette 
er kjemisk biologi som vil undersøke virkningen av små molekyler på metabolske prosesser. 
For å kunne forstå hvordan disse systemene fungerer sammen i cellene må man benytte 
matematiske modeller – computational biology. Det er under utvikling egne 
programmeringsverktøy for dette, som Systems Biology Markup Language. Ett område av 
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systembiologien er derfor å integrere detaljkunnskapen i en forståelse av systemer. Slik 
kunnskap er selvfølgelig bare gyldig om den er i samsvar med hvordan cellen og organismen 
oppfører seg. Arbeid med celler og intakte organismer er derfor viktig for å teste prediksjoner 
basert på modeller, men minst like viktig er slik forsøksvirksomhet for å teste hypoteser om 
hva slags funksjon proteiner og små molekyler har i cellen. Hypotesedrevne funksjonelle 
studier in vivo og ex vivo må derfor gå hånd i hånd med kartleggingen av proteomet og 
metabolomet. 
 
En virkelig utfordring for basalfagene er at ny teknologi gjør det mulig med stor-skala 
analyser som gir svære mengder data. Teknologien er imidlertid også svært kostnadsdrivende. 
Vi ser at det etableres internasjonale konsortier etter mønster av The Human Genome 
Organisation (HUGO). Eksempelvis er det nå initiativer for å lage mus med inaktivering av 
gener for hvert enkelt av de kjente proteinene (knock out) (Collins et al. 2007). Dette vil gi 
forskerne et uvurderlig verktøy, men krever betydelige investeringer i infrastruktur som for 
eksempel dyrestaller og metoder for in vivo og ex vivo fenotyping. En annen utvikling er at 
flere av de viktige spørsmålene krever tverrfaglig tilnærming. De tradisjonelle basalfagene er 
derfor til en viss grad i oppløsning og erstattes med nye konstellasjoner hvor forskjellige 
fagretninger samarbeider gjerne på tvers av institusjoner. 
 
Biomedisinsk forskning er uløselig knyttet til den utviklingen og de utfordringene som er 
skissert ovenfor. Forskning på sykdomsmekanismer er helt parallell og overlappende med 
forskning på grunnleggende biologiske prosesser. Den største utfordringen for medisinen har 
vært flukten av medisinere fra forskningen, både innen basalfagene og klinisk forskning. 
Dette har vi omtalt i kap. 2.3. Liten deltagelse av medisinere i biomedisinsk forskning både 
svekker medisinens mulighet til å utvikle og påvirke forskningsinnretningen og svekker 
samtidig kunnskapsgrunnlaget hos fagets utøvere. 
 
 
4.3.3 Utfordringer vi står overfor innen epidemiologisk forskning 
Mange store epidemiologiske undersøkelser har blitt utført i Norge de siste tiårene. 
Skjermbildeundersøkelser var innledningen, etter hvert fulgt av 40-års undersøkelser for å 
avdekke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom; begge i regi av Statens Helseundersøkelser.  
Av nyere undersøkelser er Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) (Holmen 2003) 
den største, gjennomført både på 80 tallet, 90 tallet, og med tredje gangs oppstart i 2006. I 
denne forbindelse er flere viktige problemstillinger knyttet til epidemiologisk forskning blitt 
drøftet.  
 
Et tilstrekkelig økonomisk fundament er avgjørende for en praktisk gjennomføring. HUNT  
koster 120 mill kroner og finansieres av NTNU med midler fra Helse Midt-Norge, Nord-
Trøndelag fylkeskommune, nordtrønderske kommuner, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 
næringslivet og over statsbudsjettet. En stor organisasjon må reetableres før hver studiestart, 
inkludert fasiliteter for den praktiske gjennomføring i de mange kommunene. 
  
Stor deltagelse er avgjørende for valid kunnskap om populasjonsaspektet. Det krever grundig 
markedsføring mot befolkningen i forkant. Gjentatte undersøkelser kan gi en slitasjefaktor og 
dermed redusert oppmøte. Et lavt oppmøte hos unge voksne er nå den største utfordringen.    
Det er videre en utfordring å bearbeide de store datamengder som foreligger etter utførelsen 
av en epidemiologisk tverrsnittsstudie, samt å koble informasjon mellom de ulike tverrsnitt 
med tanke på longitudinell informasjon, eller utvikling over tid i en befolkning. Større menger 
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data fra tidligere undersøkelser er foreløpig ikke bearbeidet, dette utgjør et praktisk og etisk 
problem. 
 
Det er avgjørende for å få et ”endelig fasitsvar”, eller et endepunktsregister på hvordan de 
risikofaktornivåene som måles i de epidemiologiske tverrsnittsstudier, som blodtrykk, henger 
sammen med fremtidig sykdom, som hjerneslag. Valide endepunktregistre avhenger av at alle 
hjerneslag i studieområdet registreres etter definerte kriterier for et endepunkt og det krever 
igjen en omfattende registrering som angår både primær- og sekundærhelsetjeneste (Ellekjær 
2000).  
 
Biobank er en lagring av biologisk materiale, vevs- eller blodprøver. Blodprøver ble 
innsamlet i HUNT 2 og vil bli innsamlet i HUNT 3. En biobank muliggjør forskning på 
genetisk sammenheng mellom større og mindre helseproblemer og også sammenhenger 
mellom risikofaktorer og framtidig sykdom. For forskningen innebærer det en spesiell 
utfordring å vurdere kunnskapens anvendelighet i klinisk arbeid samt å bedømme om 
resultatene står i forhold til investeringene. 
  
En epidemiologisk studie i en befolkning beskriver både ”hva som kommer over folket” (epi-
demiologi), men forteller også - i kraft av spørsmålene og metodologien - hvilke elementer 
befolkningen bør komme til å assosiere med helse og sykdom. Slik er den også en 
intervensjon i befolkningen den undersøker (Anderssen 1998). Det fordrer etisk refleksjon, 
spesielt hvis de faktorer den ønsker å undersøke betydningen av formidles tilbake til individet 
– eller formidles til media - på en slik måte at individet kan oppfatte at noe er ”feil med seg” - 
en ”feil” ingen enda vet betydningen av. Slike ”feil” blir også ofte umiddelbart 
”helsetjenestens bord” – uten at det der nødvendigvis finnes gode svar, men medfører at det 
forbrukestil dels store ressurser.  
 
Eksterne validitetsproblemer kan oppstå hvis resultater implementeres i en annen populasjon 
enn den studerte. Det har vært mye diskutert om resultater fra Framinghamstudien er valide i 
Europa. Resultater fra noen år tilbake kan også bli mindre valide i eget område ved at 
populasjonen endrer risikoprofil (Getz 2006).  
 
Et annet viktig validitetsproblem kan være relatert til epidemiologiens oftest endimensjonale 
tilnærming, der sykdommer betraktes som selvstendige entiteter, separat fra andre sykdommer 
og den sosiale kontekst de finnes i. Siden det har blitt tiltagende klart at en sykdom ikke 
eksisterer i isolasjon, men derimot som en interaksjon mellom flere sykdommer (Merill 2006) 
- er begrepet ”syndemiologi ” introdusert (The synergistic interaction of two or more 
coexistent diseases and resultant excess burden of diseases) (Singer 2003). Kunnskap om 
relasjoner og interaksjoner blir derfor avgjørende for forståelse, både på individ- og 
samfunnsnivå. Sosial ulikhet og helse står sentralt på dette feltet (Marmot 2006).  
 
 
4.3.4 Utfordringer vi står overfor innen klinisk forskning  
 
Økonomiske utfordringer  
Spesialisthelsetjenesten befinner seg i en presset økonomisk situasjon og det er det lite som 
tyder på at man vil få årlige ekstrabevilgninger over statsbudsjettet for å komme à jour med 
budsjettutfordringene. I og med at forskningsproduksjon ikke telles og måles på samme måte 
som den kliniske virksomheten og kutt i forskningsbudsjettene på kort sikt ikke vil gå ut over 
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den kliniske virksomheten, er det svært viktig at midler til forskning er skjermet slik at de 
ikke kan overføres til annen drift. 
 
En spesiell utfordring er å sikre at fordypningsstillinger for leger under utdanning ikke blir 
salderingsposter når driftskostnader skal ned og inntektene økes. I helseforetakene finnes det i 
de fleste kliniske fag såkalte fordypningsstillinger for leger i spesialisering. I disse stillingene 
er det forutsatt at legens tid skal deles likt mellom klinisk rettet arbeid og forskning. Man kan 
f.eks tenke seg innføring av DRG-poeng pr. publikasjon som går ut fra en klinisk avdeling, 
eller DRG-poeng pr. spesialistgodkjennelse i fordypningsstilling, der det samtidig er utført 
forskning som har ført til publisering.  
 
Det er en utfordring å få involvert de private avtalespesialister med deres store pasienttilfang 
(særlig enkelte fagområder) i forskningsprosjekter hvor volum er viktig. I tilknytning til dette 
aspektet kan en også se et økende behov for å utnytte kapasiteten i privatpraksis for videre- og 
etterutdanning av leger. I dag er det få incentiver for private spesialister ved å delta i slikt 
samarbeid. Det finnes heller ingen økonomiske incentiver i å utvikle forskningssamarbeid 
mellom spesialisthelsetjenesten, som har de fleste forskerne, og kommunehelsetjenesten, hvor 
de fleste pasientene finnes. Med dagens finansieringssystem betyr dette som regel rene 
tapsprosjekt. 
 
Rekruttering som utfordring 
Per i dag finnes i spesialisthelsetjenesten en mangel på forskerveiledere i mange kliniske fag. 
Den akademiske status i overlegesjiktet er for svak, og selv om det har vært en uttalt 
forventning til en overlege i sykehus at en skal ha doktorgrad som krav til minimum 
akademisk skolering, er aktuell status langt fra den ønskede. Det vil i noen fagområder ta 
mange år før en kan forvente en stabil akademisk besetning, og da bare dersom en setter inn 
virkemidler for å sikre forskningsrekrutteringen. Det finnes et godt eksempel fra dermatologi. 
Her vil det trolig bli en netto avgang fra spesialiststillinger etter 2010-2015, og ledighet i 
privat spesialistpraksis gjør at potensielle akademiske arvtakere ikke blir værende i et 
Universitetssykehussystem som ikke er konkurransedyktig på økonomi. Vi må dermed gjøre 
det mer attraktivt å gjøre akademisk karriere og senere forbli innen akademiet. 
 
Klinisk forskning som læringsarena 
Pasientene er dypest sett våre læremestere. Framskritt i anvendt klinisk forskning må 
nedfelles i oppdatert praksis som kommer pasientene til gode. Vi må ta i bruk kunnskap som 
ligger der, og sette ny kunnskap i system. Samtidig må vi fjerne gammel og utdatert praksis 
som er basert på kunnskap som faktisk har vist seg å ikke fremme bedre helse. Vi har fortsatt 
mye ugjort når det gjelder å kvalitetssikring av prosedyrer og behandlingsstandarder. All 
pasientbehandling bør i utgangspunktet være i følge standardiserte prosedyrer, basert på 
evidens i store kliniske studier. Samtidig kan den kunnskapsbaserte tilnærming være en for 
snever basis for klinisk praksis, noe som problematiseres i mange sammenhenger, særlig når 
det gjelder implementering av ny kunnskap, fordi en ikke kjenner gyldigheten og 
anvendbarheten av kunnskapen (se nedenfor – 4.4.1). Kontinuerlige, prospektive studier av 
alle nye terapiformer bør være regelen, men er det ikke alltid i dag. 
 
Innholdsutfordringer – å forske på de rette områdene – hva er klinisk relevant 
forskning for bedre folkehelse? 
Det er neppe slik at alle kliniske forskningsfremskritt fører til bedret folkehelse. En 
hovedutfordring er bedre å identifisere de kliniske forskningsområdene som tar sikte på å 
bedre behandlingstilbudet signifikant ved sykdommer med høy mortalitet dersom disse 
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rammer unge mennesker. Men også kroniske sykdommer med lav mortalitet, men høy 
morbiditet og ofte med særlig lav livskvalitet, bør være i forskningsfokus. På begge områder 
vil det både være viktige helsemessige og samfunnsøkonomiske gevinster. Hvilken forskning 
som gir bedre behandling er ikke gitt a priori. Må vi ha en konkret ”Prioriteringsforskrift for 
forskning” som forplikter forskerne innen klinisk medisin? Tanken kan være besnærende og 
politisk ”riktig”, men neppe gagnlig, fordi mye nyttig kunnskap ikke er kommet frem ved 
”styrt” forskning, men like gjerne som tilfeldige spin-off effekter av forskning utført i helt 
annen sammenheng.  
 
Det er mye som tyder på at strukturen i spesialisthelsetjenesten som vi har bygd opp bidrar til 
manglende helhetstenkning og fragmentering av klinisk kunnskap, og derigjennom 
forskningsfokus. Ved opprettholdelse og videreutvikling av en høyspesialisert og stadig mer 
høyteknologisk medisin som premissleverandør til klinisk forskning har en et scenario der 
forskningen spisses stadig mer. Det er utvilsomt viktig at en har gode spissforskningsmiljøer. 
Det kan imidlertid også være et problem at vi har svært mange kliniske spesialiteter og 
grenspesialiteter som bidrar til at klinikeren som engasjeres i forskning ser en stadig mindre 
del av den kliniske virkeligheten. Samarbeidet mellom de kliniske spesialitetene er, med 
dagens system, for dårlig utviklet. Klinikeren kan være redd for at noen skal komme inn på 
området som er hans. Forskningen kan derfor også bli for eksklusiv og fragmentert. 
Utfordringen framover blir å fremme horisontal og helhetlig tenkning i klinisk forskning, ved 
nedbygging av rigide båser basert på de medisinske spesialiteter, og mer aktiv stimulering av 
tverrfaglige forskernettverk i klinikken. Dette vil være i tråd med styrket satsing på 
translasjonsforskning hvor også avstanden mellom grunnleggende forskning og klinisk 
praksis søkes minimalisert. Igjen er det en utfordring å fremme frontforskning som trekker på 
kvalifiserte forskere innen mange disipliner og fag.  
 
Faglige utfordringer  
Utviklingen innen teknologiske fag og bioteknologi åpner viktige nye perspektiver for klinisk 
forskning. Her kan bare nevnes noen eksempler. Kunnskaper om våre gener og variasjoner i 
genene åpner en rekke perspektiver for forskningen. Slik kunnskap kan utnyttes både i 
forebyggende, diagnostisk og terapeutisk sammenheng. Ikke bare vil det være snakk om 
utvikling og uprøvning av individuelt skreddersydde opplegg basert på kunnskap om 
individuelle genetiske egenskaper, men også om genterapi. Samspillet mellom gener og miljø 
vil kunne kartlegges på en helt annen måte. Hvilke gener og genvariasjoner gjør oss sårbare 
for de forskjellige miljøfaktorer? Kan vi på individuell basis forebygge effekter av slike 
miljøfaktorer? Et felt som farmakogenetikk er et viktig forskningsfelt som åpner for 
identifisering av individuelle egenskaper for metabolisering av medikamenter og etablering av 
indviduelle doseringsregimer.  
 
Nanoteknologien og bionanoteknologien er felt i rask utvikling og dreier seg om modifisering 
og syntese av komplekse molekyler med ønskede funksjoner. Et annet felt med betydelig 
potensiale er stamcelleforskning. Allerede i dag er det kliniske utprøvninger i gang. Et viktig 
etisk spørsmål er om man kan finne stamceller hos voksne som kan utnyttes terapeutisk, slik 
at man unngår de etiske problemene knyttet til bruk av embryonale stamceller. 
 
På teknologifronten er særlig mulighetene for in vivo bildedannelse utviklet seg voldsomt de 
senere årene. Man snakker om molecular imaging. Dette er både røntgenologiske teknikker, 
MR og PET som de senere årene har gitt stadig større oppløsning og kan benyttes i 
funksjonelle studier. Med identifisering av sykdomsspesifikke genuttrykk, kan man utvikle 
målsøkende kontrastmidler og visualisere sykdomsprosessen på molekylnivå.  
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Også utviklingen av fiberoptiske teknikker har betydd enormt for kirurgifaget. 
Forskningsmessig åpner dette selvfølgelig for utvikling av nye prosedyrer og kliniske studier.  
 
Utfordringen kan fort bli at de teknologiske mulighetene sprenger både etiske og økonomiske 
rammer, men dette må avveies mot de betydelige helsemessige gevinstene. 
 
Behandling av friske 
En viktig utfordring kommer innen farmakologien med designer-drugs. På den ene siden vil 
det bli fremskritt med medisiner skreddersydd for den enkelte pasient og sykdom ved hjelp av 
genteknologi. Og det er bra for dem det gjelder…. Men det blir dyrt og kanskje lite 
regningssvarende. Den farmasøytiske industri vil derfor i økende grad ha behov for å etablere 
nye markeder. Livsstilsmedikamenter er et slikt område. Viagra er ett eksempel. I løpet av en 
14-dagers periode tar over 2 millioner menn i USA Viagra, det store flertall av dem gjør dette 
for egen nytelses skyld. Dette er et nytt marked; ”performance-enhancers” beregnet på en 
frisk befolkning som streber etter fysisk perfekthet og personlig tilfredsstillelse. Det vil 
medføre endring i forskningen fra behandling og forebygging av sykdom til økt ytelse og 
nytelse av det normale liv. Dette gjelder ulike medikamenter som reduserer arvelig håravfall, 
forbedrer hukommelsen før eksamen, eller som gjør at du kan spise eller drikke så meget du 
vil uten at det påvirker deg kroppslig, eller som forsinker aldringsprosessen. Mulighetene er 
mange. 
 
Det økte fokus på livsstilsmedikamenter i den rike verden vil ikke komme den fattige del av 
verden til gode. Det vil bli et stadig større gap mellom de hundre av millionene på jorden som 
mangler det essensielle for å overleve og de få i superklassen som bruker mer og mer penger 
på eksotiske pakker og opplegg for å oppnå et unaturlig langt og aktivt liv. Nært opptil dette 
ligger den trenden som har begynt å utvikle seg hvor oppmerksomhet og investeringer i 
helsevesenet dreies fra de syke og til de friske, og fra de gamle til de unge. Bare en minoritet 
er til en hver tid akutt syke, mens majoriteten er frisk og kan overbevises om nødvendigheten 
av å gjennomgå helsesjekker og forebyggende medisin for å forbli friske og å leve lenger. Det 
ligger mer penger i å selge helsetjenester, intervensjoner til den friske, rike majoriteten enn 
hva som kan høstes fra den syke, fattige minoriteten, både globalt og nasjonalt. 
 
Ufordringer knyttet til samarbeidslinjer og organisering av forskning på forskjellige 
nivå i helsetjenesten, spesielt utenfor spesialisthelsetjenesten 
Det meste av klinisk forskning foregår i dag i spesialisthelsetjenesten, mens resultatene av 
denne forskningen blir brukt både i andre og førstelinjehelsetjenesten. Dette medfører ulike 
utfordringer. For det første setter spesialisthelsetjenesten ofte agendaen og premissene for 
denne forskningen. Er resultatene nyttige og relevante for primærhelsetjenesten? Forskes det 
på de rette spørsmålene; dekkes de viktigste hverdagsmedisinske problemstillingene og 
folkesykdommene? For det andre er denne forskningen dominert av fragmenterte 
problemstillinger som kan ha begrenset betydning i det individuelle kliniske møtet. Det som i 
dag regnes som medisinens faglige flaggskip, nemlig den ’kunnskapsbaserte medisin’ 
(evidence-based medicine), er basert på gjennomsnittsverdier på gruppenivå av utvalgte 
pasientgrupper som i neste omgang skal anvendes på enkeltindivider. Selv om 
kunnskapsbasert medisin ofte er et uvurderlig verktøy i kliniske beslutningsprosesser, er 
verken medisinske forskere eller klinikere trenet i å problematisere hvilke aspekter av 
mennesket, kroppen og sykdommene som ikke inngår i biomedisinens abstraherende, 
vitenskapelige betraktninger, og hvilke konsekvenser dette kan ha for gyldigheten og den 
kliniske anvendbarheten av den kunnskap som frambringes. For det tredje er det usikkert i 
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hvilken grad de resultatene man er kommet fram til lar seg overføre fra det ene nivået i 
helsetjenesten til det andre; hvor valide og reliable er de i primærhelsetjenesten? Utvikles 
kunnskap som lar seg omsette i praksis? I tillegg kan forskningsresultater frembrakt i 
spesialisthelsetjenesten som medfører selv små endringer i behandlingsgrenser få uante 
behandlingsmessige, praktiske og økonomiske konsekvenser når de skal anvendes i 
allmennhelsetjenesten og gjøres gjeldene for hele befolkningen. 
 
4.3.5 Utfordringer innen psykiatrisk forskning 
Friis og medarbeidere (Friis 2007) har behandlet dette temaet i en bok om klinisk forskning 
som snart kommer ut. Psykiske lidelser involverer både biologiske, psykologiske og sosiale 
faktorer. For noen tiår siden var det grunnleggende diskusjoner om de psykiske lidelsene 
skyldtes biologi eller psykologi. Det er i dag en økende forståelse for at vi må nærme oss dette 
fra et «både-og»-utgangspunkt. Det er en klar interaksjon mellom «hjerne» og «sinn» hvor 
biologi og psykologi gjensidig påvirker hverandre. Vi har behov for å forstå hvilke basale 
mekanismer som er involvert i patogenesen av enkeltsymptomer og hvordan disse 
symptomene påvirker personens egenopplevelse og relasjoner med andre. Videre har vi behov 
for et nytt diagnosesystem som ikke bare er basert på deskriptive kriterier slik som dagens, 
men mindre overlappende diagnoser definert ut fra mer objektive kriterier.  

I de siste årene har atferdstudier kombinert med biologiske metoder gitt ny kunnskap om 
samspillet mellom hjernebiologi og psyke. Et eksempel er at man har vist hvordan tilknytning 
mellom musemødre og deres avkom påvirkes av en genvariant i opioidreseptoren (Moles et 
al, 2004). Studier av apekatter i gruppe har vist hvordan rusmisbruk har sammenheng med 
sosial status i flokken, som igjen påvirker dopaminreseptortetthet i hjernen (Morgan et al, 
2002). PET-studier av apekatter som var nederst på rangstigen og lettere ble avhengig av 
kokain, viste en redusert reseptortetthet. Men når de selv ble ledere, fikk de normalisert 
dopaminsystemet, og de inntok mindre kokain. 

I løpet av de siste årene har det kommet noen banebrytende studier hos mennesker som på en 
elegant måte viser hvordan sosiale forhold og genetisk sårbarhet spiller sammen i utviklingen 
av sykdom. I en prospektiv befolkningsstudie har Caspi og medarbeidere (2002) vist hvordan 
omsorgssvikt som barn medfører økt antisosial atferd som voksne, men at en variant av 
MAO-A genet påvirker denne sammenhengen. Det finnes en genvariant som reduserer 
effekten av omsorgssvikt, og en som forsterker den. Samme forskergruppe har også vist 
hvordan en variant av serotonin-transportørgenet medfører økt depresjon etter belastende 
hendelser, og hvordan en annen variant beskytter mot depresjonsutvikling etter belastning 
(Caspi et al, 2003). Denne typen sammenhenger trenger vi mer kunnskap om.  

Vi trenger også økt kunnskap om hvordan samspill mellom psykiske og biologiske faktorer 
har konsekvenser for effekt av behandling. I en norsk undersøkelse (Hauff et al, 2002) ble det 
påvist hvordan en intensiv behandling av pasienter med schizofreni gav en bimodal fordeling 
av behandlingsresultat etter 7 år. I en sammenlikningsgruppe var behandlingsresultatet 
normalfordelt. Konklusjonen ble at den intensive behandlingen var meget gunstig for en 
undergruppe av pasienter, men kanskje til og med skadelig for flertallet.  Det er nærliggende å 
tro at det var grunnleggende forskjeller biologisk og nevrokognitivt mellom de pasientene 
som nyttiggjorde seg intensiv behandling og de som ikke gjorde det.  

Fremtidig forskning må prøve å kartlegge samspill mellom biologi, psyke og behandling. Det 
vil kunne åpne veien for nye mer effektive behandlingsopplegg og en skreddersydd 
behandling tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger. Samtidig vil ny kunnskap på dette 
feltet bidra til bedre diagnosesystemer. 
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4.4 Implementering av kunnskap og samhandling 
mellom de ulike nivå av helsetjenesten 
 
At forskningsbasert kunnskap blir implementert slik at folkehelsen bedres – både på individ- 
og samfunnsnivå – er et viktig mål. Det handler om å overføre effekt (efficacy) til effektivitet 
(effectiveness). At noe ”virker i forskningen” er ikke ensbetydende med at det vil virke i 
samfunnet og i en helsetjeneste som er uselektert. Som ett tiltak for å imøtekomme behovet 
for samhandling og en god kunnskapsbasert helsetjeneste har Norge etablert et Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten (http://www.kunnskapssenteret.no/) med hovedoppgaver 
kunnskapshåndtering og monitorering. 
 
4.4.1 Implementering av kunnskap – utfordringer 
Ved basalforskning utvikles kunnskap om hvordan elementer i menneskekroppen kan 
undersøkes ved hjelp av tester og apparater; slik som gener, risikofaktorer eller organskade. 
Ved epidemiologiske studier kan man si noe om hvordan slike målinger fordeler seg i en 
befolkning og relatere til for eksempel alder og kjønn. Mange resultater vil følge en 
normalfordelingskurve der normalitetsgrensen vil bero på en definisjon som lages av 
”medisinen selv”; forskere og klinikere. Ved klinisk forskning kan man finne behandlinger 
som kan lindre lidelse og/eller forbedre prognose. Randomiserte studier som ofte samles i 
meta-analyser og systematiske oversikter regnes å gi mest valid informasjon om effekter av 
behandling; evidence-based medicin (EBM). Det er et mål for dagens helsetjeneste å 
implementere EBM – og et problem er at det ikke gjøres i tilstrekkelig grad.   
En stor utfordring med kunnskapsimplementeringen er knyttet til de funksjonelle lidelser (kap 
4.1.1). Disse lidelsene utgjør om lag en femdel av allmennmedisinske konsultasjoner 
(Hetlevik 2004). Halvparten av dem som i dag uføretrygdes har ikke anerkjent objektiv 
sykdom eller symptomer (Overland 2006). At kunnskapsproduksjonen vektlegger mennesket 
som biologisk organisme uten i tilstrekkelig grad å inkorporere at man samtidig er et sosialt 
vesen med en historiefortellende kropp kan medføre at EBM- kunnskapen ikke passer til 
problemets art (Krieger 2004) og derfor ikke lar seg implementere. Løsningsstrategiene 
overlates i slike situasjoner til den individuelle leges erfaring og skjønn.  
For den store – subjektivt friske – risikantgruppen gjelder at kunnskapen ikke kan la seg 
implementere fordi risikodefinisjonene ikke tar hensyn til risikopopulasjonens størrelse. Det 
er for eksempel ikke praktisk mulig å tilby tre fjerdedeler av den voksne, norske befolkning 
individuell forebygging i helsetjenesten (Getz 2006), slik anbefalt i ekspertretningslinjer (De 
Backer 2003), hvis legene også skal ha tid til de syke (Hetlevik 2000). Å gjøre majoriteten av 
de friske til pasienter i kraft av medisinske definisjoner av risiko er også en etisk 
problemstilling (Getz 2006) som gjør at legene vegrer seg mot å implementere kunnskapen.  
Når en strategi der alle EBM elementene som skal kunne fremme implementering inngår, men 
som allikevel fremstår som lite vellykket (Fretheim 2007), må det lede til en bredere 
refleksjon omkring EBM kunnskapens relevans i forhold til helseproblemene som presenteres 
blant annet i allmennpraksis.    
 
Utfordringer for implementering av kunnskap er i prinsippet like for primærhelsetjeneste og 
sykehusmedisin. Likevel er det en vesentlig forskjell ved at man innenfor sykehusmedisin kan 
i hovedsak avgrense til ett fagfelt, mens allmennmedisin ofte skal implementer flere ulike 
fagområder samtidig innenfor en begrenset tidsramme. Dette gjør implementering av 
forskning og ny kunnskap i allmennmedisin spesielt utfordrende.  
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4.4.2 Samhandling mellom nivåene 
Det er ofte i overgangen mellom de ulike helsenivåene, eller når pasienter overføres fra en 
enhet til en annen at kvalitetsbrudd og manglende pasientsikkerhet forekommer. Årsakene til 
slike kvalitetsbrudd er i mange tilfelle mangel på kunnskap om hvordan helsevesenet fungerer 
som en helhet og hvordan de ulike delene av helsevesenet henger sammen. Det er et utpreget 
behov for helsetjenesteforskning. Kunnskap om samhandling mellom nivåene bygger i stor 
grad på helsetjenesteforskning, psykologi, sosiologi, økonomi, ledelse og juss. Medisinere bør 
være aktive medspillere i slike forskningsprosesser for å sikre relevans og anvendbarhet av 
resultatene. 
 
4.4.3. Helsetjenesteforskning 
Helsetjenesteforskning er blitt et viktig satsingsområde. Helsetjenesteforskning studerer 
helsesektoren som en organisasjon, dens oppgaver, ressurser, aktiviteter og resultater. Dette 
omfatter også analyser av helsepolitikkens historie, ulike sider ved helsepolitiske 
beslutninger, herunder ulike effekter av finansieringssystemet, intern organisering i sykehus, 
pasientmobilitet og pasientrettigheter, komparativ helsepolitikk samt kvalitet av helse- 
tjenester. Forholdet mellom lege- profesjon og stat er et annet tema. Helsetjenesteforskning er 
et felt med bred kontaktflate mot mange andre fagområder som jus, økonomi, 
samfunnsvitenskap, epidemiologisk forskning, klinisk forskning og sekundærforskning 
(metaanalyser, kunnskapsoppsummering og kunnskapshåndtering). Det er etablert miljøer for 
helsetjenesteforskning flere steder i landet. 
 
 
4.5 Etiske problemstillinger og veivalg 
 
4.5.1 Generelt 
Det er ikke tilstrekkelig at medisinsk forskning er gjennomført etter gjeldende etiske normer 
hva gjelder pasientdeltagelse og redelighet. Den medisinske forskeren har også et ansvar for å 
vurdere mulige konsekvenser av svarene forskningen gir. Det er ikke mulig å fullstendig 
utelukke negative følger av forskningen, men god medisinsk forskning krever en bevisst 
refleksjon. Eksempelvis er nanoteknologi en av Forskningsrådets store satsninger, også innen 
medisin. En kan se for seg at nanoteknologi i framtiden vil gi forbedret diagnostikk, 
instrumenter for mindre invasiv overvåking og mer målrettede terapier. Likevel kreves det 
årvåkenhet mot hvilke negative effekter den nye teknologien kan ha, som uforutsette 
bivirkninger for pasienten, og effekter på miljøet samt bruk av teknologien på områder som 
strider med den opprinnelige hensikten. Teknologien som utvikles vil også være kostbar, og 
ved det risikerer at den bidrar til økt forskjell mellom de rike og fattigere landene (Bruce 
2006). 
 
4.5.2 Forskning til menneskets beste – en medisinsk lederoppgave 
Helt fra Hippokrates’ tid har vestlig medisin vært en moralsk forankret aktivitet. Den 
grunnleggende hensikten med faget, dets utøvere og dets institusjoner er å hjelpe menneskene. 
Å tilhøre den medisinske profesjon innebærer videre, nå som før, et betydelig faglig og sosialt 
privilegium. Dette kan oppsummeres i formuleringen ’medlemskap i et selv-regulerende 
moralsk samfunn’ (engelsk: membership in a self-correcting moral community) (Snyder 
2005). Profesjonell frihet betegner en situasjon der fagutøverne ikke kjenner seg overstyrte 
eller handlingslammede som følge av eksterne aktørers innblanding. Profesjonell autonomi er 
imidlertid ikke noe naturgitt; den står og faller med befolkningens tillit (Light 2003). Tillit til 
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profesjonen skapes og opprettholdes ved at utviklingen innen medisinen, både klinikk og 
forskning, avspeiler fagets altruistiske mandat på en troverdig måte. Derfor må vi tilstrebe at 
medisinsk forskning gjennomgående   

- holder teknisk høy kvalitet  
- frambringer kunnskap som er/kan bli gyldig og nyttig i møtet med det hjelpetrengende 

menneske (eller samfunn) og  
- er / kan bli av vesentlig betydning, sett i et overordnet perspektiv - lokalt, nasjonalt 

eller globalt.  
 

Med utgangspunkt i medisinens kjerneaktivitet - det kliniske møtet mellom pasient og lege – 
kan sammenhengen mellom profesjonalitet, kunnskapsutvikling og etikk formuleres på 
følgende måte (Førde 2003): 

”Grunnlaget for etisk medisinsk praksis er for det første at praksis bygger på vitenskapelig 
sett ’sanne’ kunnskaper. Dette betyr at evnen til å stille kritiske spørsmål ved 
kunnskapsgrunnlaget for det en gjør, er fundamental. For det andre er evnen til å stille 
kritiske spørsmål rundt medisinens rolle i samfunnet viktig. (…) Medisinens plass i 
samfunnet og de etiske implikasjonene av medisinske veivalg blir også svært synlige når 
ressursprioritering i medisinen diskuteres. (…) Det tredje området av medisinsk etikk er 
den klinisk-medisinske etikken, som har samhandlingen mellom lege og pasient som sitt 
fokus.”       

Sett fra dette ståstedet har den medisinske profesjon et viktig og utfordrende medisinskfaglig 
ansvar, både for å identifisere de mest vesentlige forskningsmessige problemstillinger som 
skal prioriteres innenfor rammen av tilgjengelige ressurser, og dernest for å stake ut en 
optimal grenseoppgang mellom basal forskning som har til hensikt å frambringe ny kunnskap, 
uavhengig av umiddelbare kliniske implikasjoner, og forskning/fagutvikling der man med 
større sikkerhet kan forvente klinisk nytteeffekt i overskuelig framtid. 
 
Den kunnskapsmessige utviklingen innen basalfagene har vært enorm siste tiår, og mye ny 
kunnskap har blitt omsatt til teknologi. Den nye norske bioteknologiloven gir rom for 
preimplantasjonsdiagnostikk med HLA-typing, og verdens første kjønnscellemodifikasjon har 
resultert i friske barn etter at ooplasma ble overført fra donoregg til egg fra infertile kvinner 
(Barritt 2001). Markedskreftene gjør at genetisk teknologi utviklet for å forebygge sykdom vil 
kunne bli brukt til å forbedre egenskaper – som høyde og intelligens (Frankel 2003).  
Refleksjon rundt mulige anvendelsesområder for egen forskning vil bli stadig mer 
utfordrende. Det er viktig at den medisinske profesjon aktivt deltar i diskusjonen rundt 
anvendelsen av ny teknologi og bioteknologi. 
 
Det er dessverre stadig eksempler på at forskere er uredelige og publiserer data som ikke er 
etterrettelige. Dette rører ved fundamentale etiske spørsmål knyttet til forskningsprosessen. 
For det første kan falske forskningsresultater få konsekvenser for pasienter. For det annet er 
det i seg selv moralsk forkastelig å jukse. Årsaken til at forskere er uredelige er sammensatte, 
men ofte betyr mulighet for ære og berømmelse mye. De siste saker om uredelighet i 
forskning har skapt en viktig debatt om ansvarsforholdene. Hvem har ansvar for at det som 
publiseres er etterrettelig? Det hviler selvsagt et primært ansvar på den enkelte forsker. Det 
betyr at i forskeropplæringen må det inngå tilstrekkelig formalisert undervisning i 
forskningsetikk, forskningsmetode og vitenskapsteori. Uredelighetssakene har imidlertid også 
reist viktige spørsmål knyttet til forskningsledelse og institusjonenes ansvar. Noen taler sterkt 
for mer kontroll, andre er mer opptatte av forebyggende tiltak. Sykehusene er i ferd med å 
innføre kontrollrutiner som sikrer databaser og biologisk materiale. Det innføres også rutiner 
for å sikre at alle tillatelser og konsesjoner er på plass før prosjekter kan starte. Endelig 
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innføres flere steder også krav om forhåndsgodkjenning av manuskripter. Et annet viktig 
lederansvar er å forebygge uredelighet gjennom å etablere gode forskningsmiljøer med rutiner 
for prosjektdiskusjoner og tett oppfølging av yngre forskere. Særlig veilederrollen er viktig og 
bør styrkes. Forskere bør også gis gode verktøy i form av for eksempel enkle rutiner og 
muligheter for oppbevaring og systematisering av forskningsdata og forskningsmateriale. 
Dette tydeliggjør det institusjonelle og ledelsesmessige ansvar for forskningsprosessen. 
Medisinske forskere må være aktivt med i disse prosessene for å sikre at utkommet er mer og 
bedre forskning, ikke flere hindre. 
 
4.6 Global helse 
Forskning er en internasjonal aktivitet som i stadig større grad foregår på tvers av 
landegrenser. Størstedelen av dagens forskningsinnsats foregår i den rike delen av verden. 
Dette er problematisk siden det også fører til at størstedelen av forskningen retter seg mot 
behovene til de rike landene. Som tidligere omtalt er 90/10 problematikken særlig 
fremtredende i medisinsk forskning, hvor 90 % av forskningsinnsatsen retter seg mot 
behovene til 10 % av verdens befolkning. Det finnes allerede mye kunnskap om hvordan 
globale sykdommer bekjempes. Norge har klare forpliktelser i å dele sin kunnskap og trekke 
fattige land med i den internasjonale kunnskapsallmenningen gjennom økt samarbeid og 
gjensidig kunnskapsutveksling. Det må bli et økt fokus på forskning på 
fattigdomssykdommer. Fattigdomssykdommer er en av de største hindringene for økonomisk 
vekst og bedre levevilkår i den tredje verden. Det er grunnlag for å hevde at man – i global 
sammenheng - kan få til grensesprengende medisinske framskritt gjennom ansvarlig politikk. 
Politikk må kunne beskrives som et veletablert medisinsk anliggende; allerede beskrevet som 
følgende tese av sosialmedisiner og patolog Virchow; ”medisin kan ikke skilles fra politikk”.  
Legeforeningen som representerer leger i et av verdens rikeste land, har sitt klare ansvar for å 
arbeide for bedre helse blant verdens fattige.  
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5. Legeforeningens rolle i medisinsk forskning  
 
Den norske lægeforening (Dnlf) har nedfelt i sitt lovverk (§1-2) at foreningen skal  
 
• fremme kvalitet i legeutdanningen, medisinsk vitenskap og den medisinske fagutvikling 
• fremme tiltak for folkehelsen 
• arbeide med helsepolitiske spørsmål. 
 
For å kunne ivareta disse formålene må Legeforeningen generelt være engasjert i og opptatt 
av medisinsk forskning. I beslutninger som tas og synspunkter som fremmes, må 
konsekvenser for forskning og forskningsetikk være en viktig premiss. Legeforeningens 
prinsipp- og arbeidsprogram må avspeile at forskning er en av fire lovfestede hovedoppgaver 
for norsk medisinsk virksomhet og dermed også Legeforeningen. Beslutninger som taes må så 
langt mulig være forankret i vitenskapelige data og det må tydeliggjøres hva som er faglig og 
hva som er fagforeningspolitisk forankret. 
 
Som hovedprinsipper for Legeforeningens engasjement i medisinsk forskning må foreningen 
arbeide for 
 
• å være en synlig aktør når den forskningspolitiske agenda settes i Norge; både den 

dagsaktuelle agenda, men også den mer langsiktige strategiplanleggingen 
• best mulige kår for medisinsk forskning i Norge  
• arbeide for bedre finansiering av forskning i Norge, spesielt medisinsk forskning 
• at norsk medisinsk forskning får økt fokus på de globale helseproblemer  
• at norsk medisinsk forskning tilfredsstiller anerkjent forskningsetikk og internasjonale 

kvalitetsstandarder og tilstrebe høyeste grad av originalitet, kvalitet, faglig relevans og 
samfunnsmessig nytteverdi 

• å synliggjøre at forskning og forskningsrefleksjon skal være en integrert del av medisinsk 
praksis  

• at forskningsbasert kunnskap blir implementert i helsetjenesten  
• å fremme forskningsbasert samhandling mellom de ulike nivåene i helsetjenesten  
• å fremme samarbeid med og trekke nytte av andre fagfelt relatert til medisinsk forskning.  
 
Legeforeningen bør ha et primært ansvar for å fremme medisinsk forskning gjennom politisk 
arbeid og ved å være tilrettelegger, pådriver og fasilitator. Dette gjøres ved å være med på å 
sette den nasjonale dagsorden, være med i beslutningsprosessene, sørge for at det bevilges 
penger og bidra til at målene nås. Legeforeningen bør i noen grad selv bidra til medisinsk 
forskning som gjennom Allmennmedisinsk forskningsfond og Legeforeningens 
forskningsinstitutt. Legeforeningen skal også sørge for gode forskningsvilkår for sine 
medlemmer som er utredet i Vind i seilene. 
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5.1 Legeforeningen som forskningspolitisk aktør og 
pådriver 
 
5.1.1 Legeforeningens forskningsengasjement internt 
Legeforeningen må arbeide for at forståelsen for forskning og forskningsrefleksjon fortsatt 
fremmes innenfor egen organisasjon. Forskningsrefleksjon må inngå som en viktig del i alle 
legers videre- og etterutdanning. De fagmedisinske foreningenes forskningsinitiativ og 
forskningsfremmende arbeid må spesielt stimuleres og oppmuntres, blant annet ved at de blir 
tildelt nødvendige ressurser.  
 
 
Vi foreslår at Legeforeningen kan oppnå dette ved 
 
• å styrke forskningskompetansen i sekretariatet, ved skolering og ansettese av flere personer 

med akademisk kompetanse som kan arbeide for å iverksette følgende: 
o å etablere en egen enhet for internasjonal helse, hvor arbeid for forskning på 

global helse vil være en viktig del 
o å etablere en egen gruppe (tankesmie) i samarbeid med Legeforeningens 

forskningsutvalg med fokus på ”forsight analyser” og 
langtidsutviklingsperspektiver, slik at nasjonale proaktive forskningsstrategier 
kan planlegges 

o å arbeide for at forskningsrefleksjon og forskerutdanning blir en obligatorisk 
del av all spesialistutdanning for leger 

o å arbeide for at klinikeres aktive deltagelse i godkjente forskningsprosjekt gir 
meritt i videre- og etterutdannelsen  

o sørge for at kurs i vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsveiledning blir 
en del av legeforeningens kursvirksomhet med det formål å øke 
refleksjonsevnen over medisinens rolle i samfunnet og det å kunne stille 
kritiske spørsmål ved kunnskapsgrunnlaget  

• at de fagmedisinske foreningene stimuleres og sikres nødvendige ressurser til å fokusere 
på forskning innen eget fagfelt slik at de kan   

o utarbeide nasjonale forskningsstrategier innen fagfeltet  
o arrangere årlige forskningssymposier på sine fagmøter hvor forskningsstrategi 

innen fagfeltet diskuteres  
o trekkes aktivt med i utformingen av legeforeningens forskningspolitikk 
o gjennomføre forskningskurs innen eget fagfelt 
o bidra til oppbygging av forskningsnettverk innen eget fagfelt 
o bidra aktivt, eventuelt gjennom engasjement av egen forskningskoordinator, til 

forskningsprosjekter i faget 
• å arbeide for å bedre forskeres kår som beskrevet i Vind i seilene, og ved å  

o styrke yrkesforeningen for medisinske forskere, LVS  
o å påse at yrkesforeningene har forskning på dagsorden slik at forskning 

kontraktfestes ved ansettelser. 
 
 
5.1.2 Legeforeningen og den nasjonale forskningspolitiske agenda 
Legeforeningen er en viktig forskningspolitisk aktør som ser sitt ansvar i å delta i den 
nasjonale forskningspolitiske debatten. Hvilke tema det forskes på i Norge bestemmes i stor 
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grad av Stortinget ved at det vedtas Stortingsmeldinger om forskning. Slike utarbeides av 
Kunnskapsdepartementet basert på dokumenter som sendes ut til høring. Norges 
forskningsråd som Statens rådgivende organ innen forskning har også mye å si for hva som 
fremheves som viktige satsningsområder for forskning i Norge. Forskningspolitikken i Norge 
kan beskrives som ”top-down” forankret, dvs. at det lages strategier som forplikter de lavere 
nivåene; både nasjonalt og mer lokalt, for eksempel innenfor et universitet.  Fordelen ved en 
slik tilnærming er at man kan lage strategiske satsninger hvor man blir spesielt kompetente. 
For Legeforeningen gjelder at den også skal bidra til å sikre at dens utøvere har tilgang til 
kunnskap som er gyldig i møtet mellom lege og pasient. Da er ”bottom-up” tankegangen like 
viktig; at man ut fra praksis stiller forskningsspørsmål basert på undring, uro eller 
utilstrekkelighet.   
 
Norge har en relativt oversiktlig struktur når det gjelder forskningsutøvende enheter og 
forholdende ligger godt til rette for samarbeid. Legeforeningen har et bredt kontaktnett mot 
alle disse forskningsinstitusjonene. Legeforeningen bør bidra til å sikre hensiktsmessig 
samspill og koordinering. En spesiell utfordring er den økte forskningsaktiviteten i 
helseforetakene og deres samarbeid med universitetene. På tross av samarbeidsorganene ser 
man at det bygges opp parallelle strukturer i de to enhetene. Et økt samarbeid er nødvendig.  
 
Vi foreslår at Legeforeningen kan oppnå dette ved 
 
• arbeide for økt fokus for forskning i Norge med det formål å sikre at helsetjenesten har 

tilgang til kunnskap med høy grad av gyldighet i konsultasjonen mellom pasient og lege   
• å arbeide for at medisinsk forskning forblir et hovedsatsningsområde innen norsk 

forskningspolitikk  
o ved påvirkning av Storting og Stortingskomiteen (lobbyvirksomhet) 
o ved formell og uformell kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet og 

Kunnskapsdepartementet 
o ved å samarbeide med Norges forskningsråd og gjennom deltakelse i 

programstyrene 
• å påse at forskningssatsningen i Norge går i riktig retning ved å 

o levere premisser til forskningsmeldingen basert på innspill fra foreningens 
medlemmer  

o utarbeide velbegrunnede høringssvar til storting og regjering om 
forskningspolitiske spørsmål 

o delta aktivt i den offentlige debatt om medisinsk forskning 
• fremme samarbeid mellom helseforetak og universiteter. 

 
 
5.1.3 Legeforeningen og den internasjonale forskningspolitiske 
agenda 
Medisinsk forskning er en internasjonal arena. Kunnskap som forsøkes implementert i en 
lokal helsetjeneste er oftest en syntese av kunnskap som er produsert nasjonalt eller i et 
internasjonalt forskningssamarbeid. I slike kunnskapssynteser vil ofte de engelskspråklige 
publikasjoner dominere.  
 
Dagens medisinske forskning dreier seg hovedsakelig om forskning på problemstillinger som 
angår den vestlige verden, selv om størsteparten av den globale sykdomsbyrden i dag ligger i 
den tredje verden. Denne skjevfordelingen mellom forskningen og det globale 
sykdomspanoramet er noe norske leger bør stimuleres til å engasjere seg i og føle ansvar for. 
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For å oppnå dette er det helt nødvendig at Legeforeningen bidrar til økt oppmerksomhet på 
disse globale utfordringene.   
 
Vi foreslår at Legeforeningen kan oppnå dette ved 
 
• å fremme fokus på de store globale helseproblemene og 90/10 problematikken 
• å opprette en internasjonal avdeling i Legeforening som tar seg av internasjonale 

problemstillinger, deriblant globale helseproblemer og medisinsk forskning internasjonalt 
• å arbeide for at de fagmedisinske foreningene bør fremme forskning innen sine fagfelt i 

internasjonale fora 
• å ta opp forskningspolitiske spørsmål på internasjonale møter hvor Legeforeningen deltar. 
• å ta initiativ til et felles internasjonalt forskningspolitisk seminar i 2008 for å påvirke den 

internasjonale forskningsagenda 
• å arbeide for at en større andel av medisinsk forskning i Norge og i den vestlige verden 

fokuserer på den globale sykdomsbyrden og ikke bare på sykdommer som angår vår del av 
verden. 

 
 
5.2 Legeforeningen som forskningsaktør 
 
Legeforeningen skal ikke ha som noe hovedmål selv å være aktiv forskningsaktør. 
Legeforening er i dag ansvarlig for Legeforeningens forskningsinstitutt og forvalter enkelte 
fond som støtter forskning. Spesielt kan nevnes opprettelsen av Allmennmedisinsk 
forskningsfond i 2006. Dette er et viktig tiltak som bør videreutvikles på den måten som er 
planlagt. I tillegg til å være politisk pådriver i forskningsspørsmål knyttet til norsk forskning 
generelt og medisinsk forskning spesielt samt å arbeide for medisinske forskeres kår, bør 
Legeforeningen fremme forskning gjennom sine fagmedisinske foreninger som beskrevet 
ovenfor. I den sammenheng kan det være aktuelt at det avsettes ressurser for de fagmedisinske 
foreninger spesielt for å legge til rette for forskningssamarbeid og nettverkdannelse innen 
faget og på tvers av faggrenser. 
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Sammendrag fra Vind i seilene for medisinsk 
forskning 
 
Sentralstyret i Den norske lægeforening ba høsten 2004 Legeforeningens forskningsutvalg om 
å utarbeide en innstilling om Legeforeningens engasjement i medisinsk forskning, i samarbeid 
med andre relevante parter. Det ble nedsatt et utvalg som nå leverer sin innstilling. I denne 
blir Legeforeningens forskningsarbeid vurdert, retningslinjer for arbeidet fremover trekkes 
opp, og det fremlegges forslag til konkrete vedtak.  
 
Interessen og engasjementet for forskning har vært økende i Norge de siste årene. Dette er 
særlig tydelig for medisinsk forskning, og kommer til uttrykk gjennom blant annet en revidert 
helselovgivning, de regionale helseforetakenes prioriteringer og ikke minst 
Stortingsmeldingen ”Vilje til forskning”. Både i denne meldingen og i andre 
forskningsvurderinger er medisinsk forskning særskilt prioritert. Det er en klar erkjennelse av 
at medisinske og helsemessige fremskritt ikke kan foregå uten omfattende forskning, at legers 
deltagelse i forskningsarbeid er avgjørende for relevans og innretning av medisinsk forskning, 
samt at pågående forskning sikrer implementering av ny viten og høy kvalitet på medisinsk 
diagnostikk og behandling. 
 
I sitt forskningsfremmende arbeid må Legeforeningen samarbeide vidt, med den sentrale 
helseforvaltningen, Norges forskningsråd, pasienter og næringslivet inkludert 
legemiddelindustrien. Særlig viktig er samarbeidet med universitetene og de medisinske 
fakultetene og med helseforetakene.  

 
Norsk medisinsk forskning har behov for en betydelig heving av kvalitet og kvantitet. Både 
når det gjelder forskningspublikasjoner og doktorgrader har vi et dårligere resultat enn våre 
naboland. Dette gjelder medisinsk forskning generelt, og også klinisk medisinsk forskning og 
legeutført medisinsk forskning. Svakhetene i norsk medisinsk forskning er klart påpekt i 
eksterne evalueringer. Behovet for fokus på forskningsetikk er en del av dette. Botemidler er 
foreslått, og muligheter for stor forbedring er til stede. Legeforeningen kan bidra vesentlig til 
økt omfang og kvalitet for norsk medisinsk forskning gjennom konkrete tiltak, slik de er 
foreslått i denne innstillingen.  
 
Legeforeningen må være med på å legge til rette for at forskning blir en attraktiv karrierevei 
for leger. Man må finne gode ordninger som kombinerer spesialistutdanning med 
forskningsarbeid; at doktorgradsarbeid og spesialistutdanning utfyller hverandre slik at man 
oppnår dobbeltkompetanse ved atskillig lavere alder enn det som er vanlig i dag. I 
spesialistutdanningen av leger må forskning gis en tilstrekkelig plass. Kombinerte stillinger 
ved helseforetak/allmennmedisin og ved universitet er et viktig element. Slike kombinerte 
stillinger er nøkkelstillinger også for forskningsledelse. Fordypningsstillinger for leger er godt 
egnet til å fremme forskning. Disse må utnyttes effektivt. For kombinerte stillinger ved 
helseforetak og universitet bør en vesentlig del av arbeidstiden i begge stillinger benyttes til 
forskning. 
  
Lønns- og arbeidsbetingelser er viktig både for rekrutteringsstillinger og faste stillinger der 
forskning er en hovedoppgave. Lønnen må være konkurransedyktig i forhold til andre 
legestillinger. Forskningskompetanse må medføre ekstra lønn, men også meritt. Dette er 
særlig viktig dersom lønn for stipendiater og postdoktorer fortsatt er vesentlig lavere enn i 
konkurrerende stillinger. Det er særlig viktig å sikre bedre arbeidsbetingelser for leger i 
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forskerstillinger i basale fag og enkelte laboratoriefag. Forskningskompetanse bør gi fortrinn 
ved ansettelse i faglige lederstillinger.   
 
Man bør arbeide for opprettelse av et særskilt forskningsfond for allmennmedisin og 
etablering av et forskningsnettverk av allmennpraktikere, samt støtte brobyggingsforskning 
for gjensidig overføring av forskningsresultat mellom allmennpraksis, basalforskning og 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Legeforeningen fatter beslutninger og avgir uttalelser på grunnlag av brede vurderinger. 
Konsekvensene for medisinsk forskning må alltid inkluderes som en viktig del av dette 
vurderingsgrunnlaget. Yrkesforeninger og spesialforeninger bør som hovedregel ha eget 
forskningsutvalg. 
 
Legeforeningens forskningsengasjement kombinert med målrettet arbeid for å sikre gode 
rammebetingelser for den enkelte lege i medisinsk forskning vil gi positive resultater i form 
av flere leger i forskning og bedre medisinsk forskning. Medisinsk forskning er gitt svært høy 
prioritet av norske politikere, er en av fire hovedoppgaver for hvert eneste helseforetak, er 
sterkt etterspurt i allmennpraksis og er et hovedmål for omtrent alle pasientorganisasjoner. 
Legeforeningen må systematisk og over tid prioritere å fremme legers deltagelse i denne 
forskningen.  
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