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 STYRET & SEKRETARIAT I LVS FOR 2015–2017

 Leder
Helge Bjørnstad-Pettersen
Førsteamanuensis/overlege ved 
Institutt for Sirkulasjon og 
billeddiagnostikk, St. Olavs Hospital

Telefon arbeid: 72 82 80 78
Mobil: 917 50 145
E-post: helge.b.pettersen@ntnu.no

Nestleder
Tor-Arne Hagve
Professor/overlege ved Tverrfaglig 
laboratoriemedisin og medisinsk 
biokjemi, Akershus universitetssykehus

Telefon arbeid: 67 96 96 50
Mobil: 90 51 09 56
E-post: tor.arne.hagve@ahus.no

Medlem 

Kari Ravndal Risnes
Overlege ved barneklinikken, St. Olavs 
Hospital - kombinert med stipendiat, 
deretter postdoc ved institutt for 
samfunnsmedisin NTNU 

Mobil: 951 70 397
E-post: kari.risnes@ntnu.no 

Medlem
Liv Ariane Augestad
Postdoc stipendiat ved Institutt for 
helse og samfunn, Universitetet i Oslo 

Telefon arbeid: 22 84 50 39 
Mobil: 452 85 389
E-post: livariane@gmail.com

Medlem
Tiina Rekand
Forsker og overlege ved 
Nevrologisk avdeling, Haukeland 
universitets sykehus

Telefon arbeid: 55 97 50 00
Mobil: 92 84 61 81
E-post: tiina.rekand@helse-bergen.no 

Varamedlem
Christian Alexander Vedeler
Professor/overlege ved Seksjon for 
nevrologi, Universitetet i Bergen

Telefon arbeid: 55 97 50 70
Mobil: 918 37 971
E-post: christian.vedeler@helse-bergen.no

Varamedlem
Ole Martin Steihaug
Forsker ved Haraldsplass Sykehus 
og ph.d. student i geriatri ved 
Universitetet i Bergen 

Mobil: 957 79 053
E-post: osteihaug@gmail.com

Varamedlem 

Siv Eli Kvernmo
Professor ved Institutt for klinisk 
medisin, Universitetet i Tromsø

Telefon arbeid: 77 65 57 25
Mobil: 922 34 511
E-post: siv.kvernmo@uit.no 

 LVS’ KONTOR
Rådgiver, 
sekretariatsleder
Bente A. Kvamme 
Den norske legeforening, avdeling 
for Jus og arbeidsliv

Telefon arbeid: 23 10 91 62
Mobil: 92 25 12 99
E-post: bente.kvamme@legeforeningen.no

Sekretær
Kristin Wiik
Den norske legeforening, avdeling 
for Jus og arbeidsliv

Telefon arbeid: 23 10 91 56
Mobil: 95 20 40 60
E-post: kristin.wiik@legeforeningen.no 

Redaktør
Bendik Brinchmann
Stipendiat ved Avdeling for luftforurens-
ing og støy, Divisjon for miljømedisin,
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Mobil: 46 74 36 32
E-post: bendikbrinchmann@gmail.com 

 leger i vitenskapelige stillinger

LVS’ hjemmeside se: www.legeforeningen.no/lvs
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Så skjedde altså det til slutt som svært mange 

av oss har ønsket skulle skje men som ikke har 

skjedd siden Akademikerne ble dannet. De 

har hele tiden arbeidet for at en større del av 

lønnsmassen skulle forhandles lokalt. I år er 

altså første gang Akademikerne fikk gjennom-

slag for sitt lønnskrav ovenfor staten. 

Jeg ønsker å sitere hva Akademikerne skriver på sin 

hjemmeside: Akademikerne er svært fornøyd med årets 

oppgjør i staten, som representerer et gjennombrudd 

for den lønnspolitikk de så lenge har ført. Etter at Aka-

demikerne aksepterte statens tilbud i lønns oppgjøret 

30. april, kom de øvrige tre partene, LO, YS og Unio, 

til enighet med staten etter mekling. Akademikernes 

Hovedtariffavtale, samt avtale om prinsippene for et 

nytt lønns- og forhandlingssystem som skal innføres i 

2017, står uendret etter meklingen. Det er altså inngått 

to tariffavtaler i staten. En for Akademikerne og en for 

LO, Unio og YS. Det vil si at det er to lønnstabeller. Det 

er også forskjellig fordelingsnøkkel i de to avtalene, men 

det er viktig å presisere at den økonomiske rammen er 

den samme.

 Det vil først være etter de lokale forhandlingene er 

gjennomført at det er mulig å si hvor store lønnstil-

leggene i år ble. Ettersom den lokale potten er så stor 

(75% av lønnsmassen skal forhandles lokalt), vil det 

være naturlig at tillitsvalgte vurderer å kreve at deler av 

den går til alle som et ytterligere generelt tillegg. Indi-

viduelle tillegg og eventuelle prioriteringer av grupper 

er også naturlige virkemidler å ta i bruk. Lønnstillegget 

etter lokale forhandlinger kommer på toppen av det 

sentralt fastsatte tillegget på 0,5 %.

 Akademikerne er sikker på at dette vil gi en mer 

 positiv lønnsutvikling for våre medlemmer enn i tid-

ligere system. De sentraliserte oppgjørene som har 

vært gjennomført tidligere har hatt klare 

lavtlønnsprofiler. Dette har gått på bekostning 

av ansatte med høyere utdanning, som har fått 

relativt mindre uttelling i lønnsoppgjørene 

enn lavtlønnsgruppene. Ved å få all økonomi 

ut til lokale forhandlinger, vil det bli betydelig 

mer penger å fordele lokalt. 

 Hvordan de lokale forhandlingene i praksis vil 

gjennom føres, vil nok variere noe fra virksomhet til 

virksomhet. Ettersom Akademikerne har egen lokal 

pott og egen avtale vil Akademikerne forhandle for sine 

medlemmer alene med arbeidsgiver. Det kan lokalt 

 forhandles om både generelle tillegg, justering for 

 grupper og individuelle tillegg.

 Medlemmene vil på vanlig måte forholde seg til de 

lokale tillitsvalgte, som vil forhandle lønn på medlem-

menes vegne. For medlemsforeninger som ikke har egne 

tillitsvalgte vil det være naturlig at dette ivaretas av andre 

foreninger tilsluttet Akademikerne.

 LVS oppfordrer alle sine medlemmer til å benytte 

seg av retten til en lønnssamtale, for å få argumentasjon 

og momenter som igjen kan benyttes i utformingen av 

lønnskrav.  I regi av Akademikerne vil det bli gjennom-

ført kurs for tillitsvalgte nå i juni, august og september, 

for å skolere lokale tillitsvalgte i ny avtale, og for å gjøre 

de tillitsvalgte best mulig rustet til å ivareta alle våre 

medlemmer på en god måte.

 Er LVS rustet til å gå inn i de lokale forhandlingene til 

høsten der så mye penger skal fordeles lokalt? Svaret er 

nok generelt nei, men det er heller ikke arbeidsgiverne. 

I Oslo, Bergen og Tromsø har vi Hovedtillitsvalgte med 

en viss erfaring som kan påta seg denne viktige jobben 

med de lokale lønnsforhandlingene, mens i Trondheim 

mangler vi fortsatt en hovedtillitsvalgt.

 LVS vil appellere til alle sine medlemmer rundt på 

KJÆRE LVS MEDLEMMER
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Helge Bjørnstad-Pettersen
Leder LVS

universitetene om å være sitt ansvar bevisst om å verve 

seg som tillitsvalgt. Skal dere få full uttelling under de 

lokale lønnsforhandlingene i høst med en unik stor 

lønnspott må dere ha noen tilstede som representerer 

LVS og forhandler for dere! Det kan være klokt å gå 

flere sammen som tillitsvalgte. Det er lettere å være fersk 

tillitsvalgt når en har noen å støtte seg til. For de som 

føler seg svært usikre på hvordan disse lokale lønns-

forhandlingene vil bli gjennomført så skal dere vite at 

arbeidsgiver er like usikre. De har heller ingen erfaring 

med å forhandle en så stor pott lokalt. For de som  ønsker 

det kan det være et godt råd å samarbeide med Akade-

mikerne lokalt. I Trondheim har vi de senere årene hatt 

god erfaring med et tett samarbeid med Akademikerne 

som har vært ledet av Tekna. Akademikertillitsvalgte 

er ofte frikjøpt og har mere tid og resurser til å gjøre 

denne jobben bra enn hva LVS tillitsvalgte har. Hvis det 

ikke er aktuelt å samarbeide med Akademikerforenin-

gene lokalt vil det også være mulig å be legeforeningen 

 sentralt om hjelp til gjennomføring av de lokale forhan-

dlingene.

 Så en henstilling til alle LVS medlemmer. Selv om både 

arbeidsgiver og tillitsvalgte har en plikt til å tilse at alle 

ansattes lønn blir ivaretatt er det fortsatt slik at det er svært 

viktig at dere sender inn egne lønnskrav. Det vil bli utsendt 

skjema evt beskjed om hvor dere finner søknadsskjema 

for innsending av egne lønnskrav og til hvem og når dere 

skal sende dette inn. Erfaring viser at bare 10 til 20% av 

våre medlemmer sender inn egne lønnskrav. Grunnen til 

dette er bare noe vi kan spekulere i, men sannsynligvis har 

det med en frykt for at det en har produsert av vitenskap-

elige publikasjoner, undervisning og annen formidling de 

siste tre årene ikke er bra nok for lønnsopprykk og at en 

ikke ønsker å fortelle arbeidsgiver og tillitsvalgte om sin 

manglende produksjon. Dette er helt feil tenkt og jeg vil 

oppfordre alle LVS medlemmer til å søke uavhengig om 

hvor stor eller liten produksjon de har hatt. Både arbeids-

giver og tillitsvalgte har taushetsplikt rundt alt som skjer 

under og rundt de lokale lønnsforhandlingene.

Vær deres ansvar bevisst og la dere velge som tillitsvalgte!

Lykke til med valg og forhandlinger!

Høringssvar fra LVS!
Lurer du på hva legeforeningen 
og LVS mener?

Les alle høringssvar her:

http://legeforeningen.no/yf/Leger-i-
vitenskapelige-stillinger/
Horingsuttalelser/

Husk du må være innlogget på medlems sidene 
for å se de interne høringssvarene!
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Jeg er igjen ute og reiser, denne lederen skriver 

jeg på et kontor på Universitetet i Rennes.

 Etter første oppholdet som jeg skrev om i 

LVS-info i fjor, var det behov for ytterligere 

oppfølgnings arbeid, og vi har vært heldige og 

igjen bli tildelt utenlandsstipend fra NFR. Det 

har for meg blitt veldig tydelig at det å forske 

i utlandet, møte nye miljøer og oppleve nye tankemåter 

og metoder er av stor betydning. Jeg vil derfor  uttrykke 

glede over at NFR prioriterer å støtte internasjonalt 

 samarbeid og håper at dette vil fortsette.

 I dette nummeret av LVS-info, har vi valgt å ta med 

et stort innslag hvor Mari Nes fra NFR forteller om 

NFR sin nye plan om å klassifisere den forskningen 

som finans ieres i Norge. Dette er tenkt som et monitor-

eringssystem, så man kan få oversikt over hva det forskes 

på i det ganske land og tallene kan for eksempel holdes 

opp mot statistikk fra sykdomsbyrderapporten til Folke-

helseinstituttet, og på den måten kan man se om det er 

noen områder hvor det er lite finansiering av forskning, 

sammenlignet med hvilken sykdomsbyrde det 

utgjør i befolkningen. Ett eksempel er muskel- 

og skjelettlidelser, som man vet utgjør en stor 

sykdomsbyrde, men hvor forskningsaktivitet-

en ikke er tilsvarende stor. Hvilke konsekven-

ser dette systemet vil få for finansiering av 

forsk ning i Norge vet vi ennå ikke; men det vil 

under alle omstendigheter være verdifullt å debattere.

 Utover dette har Eiliv Lund skrevet om de store ut-

fordringer man har som deltidsforsker fra univers itetene 

når man skal søke midler i et finansieringssystem som er 

basert på konkurranse. 

 Vi har også gleden av å ønske til lykke til Eva Gerdts 

som mottok årets Orkidepris ved LVS årsmøte i Tromsø.

 Med dette vil jeg ønske dere en god sommer; både 

til de som skal bruke den på laboratoriet og de mer 

 fornuftige som forhåpentligvis vil ha varme og glade 

dager å se frem til.

Varme sommerhilsner fra Rennes

KJÆRE LESER

Bendik Chr. Brinchmann, Redaktør LVS-info

Ta kontakt!
• Brenner du for saker innenfor medisinsk forskning  

eller legeforskeres arbeidsvilkår?
• Har du synspunkter vedrørende lønns- og arbeidsforhold?
• Har du morsomme, lærerike, interessante, spennende  

historier fra undervisning eller forskerliv?

Skriv om det i LVS-INFO
– kontakt redaktøren på 
b.c.brinchmann@medisin.uio.no 
eller ta kontakt med styret.
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ORKIDEPRISEN 2016

Professor Eva Gerdts ble på årsmøtet den 7. april tildelt Orkideprisen.  
Hun fikk prisen for sin mangeårige vitenskapelige innsats i sitt fagfelt samt som  

tillitsvalgt som er engasjert i forskningen og forskeres vilkår.

Eva Gerdts ble utdannet lege i 1981 ved Universitetet 

i Bergen. Senere spesialiserte hun innen indremedisin 

og hjertesykdommer. I 1999 forsvarte hun sin doktor-

grad og ble i samme år tildelt Marie Spångberg prisen av 

Den norske legeforening. I forbindelse med Eva Gerdts’ 

sin forskning er det viktig å nevne internasjonal forsk-

ningssamarbeid med Cornell Universitet i New York og 

hennes virksomhet som gjesteprofessor ved Universita 

degli studi Napoli Federico II, Napoli Italia. Professor 

Gerdts har ledet og vært delaktig i mange viktige og 

store forskningsprosjekter ved Universitet i Bergen. Eva 

Gerdts har over 166 internasjonale publikasjoner. 

 Ved siden av sitt internasjonale vitenskapelige arbeid 

har professor Gerdts vært opptatt av spesielle problem-

stillinger i kardiologi. Sammen med professor Maja- Lisa 

Løchen har hun utgitt bok «Kvinnehjerter» om er en 

 medisinsk fagbok om de vanligste hjertesyk dommene 

som rammer kvinner i alle aldre. Boken handler om 

 rekke hjertesykdommer som har forskjellig klinisk  bilde 

hos kvinner og menn. Boken er levendegjort med  rekke 

relevante kasuistikker. Boken er ment å være både hånd-

bok for helsepersonell samt informasjon for  kvinner 

som lever med hjertesykdom.

 Eva Gerdts er opptatt av forskningens kår og ut-

vikling i Norge. Som medlem av forskningsutvalget har 

hun vært delaktig i utarbeidelse av rapport «Kunnskap 

koster». Rapporten handler om forskningsfinansiering i 

Norge.

 Eva Gerdts har veiledet forskere i Bergen,  Napoli 

i Italia og Hamburg i Tyskland. Til nå har hun vært 

veileder for 9 doktorgradskandidater og hun veileder nå 

3 kandidater i deres PhD prosjekter. Som underviser er 

hun verdsatt av medisinstudenter og utnevnt til beste 

underviser ved Universitetet i Bergen i 2009.Professor 

Gerdts er verdsatt som tillitsvalgt og bidratt til gode kår 

for utvikling av forskning ved Universitetet i bergen.

 Prisen på NOK 10 000, et bilde av kunstneren Harald 

Kryvi og diplom var overrakt av Tiina Rekand på LVS 

årsmøte.
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HALVTIDSFORSKERENS STILLE BORTGANG

Av: Eiliv Lund; Professor ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT

Konkurranse situasjonen for universitetenes  
fast ansatte vitenskapelige

«Halv-tidsforskeren» har vært univers itetenes 

ryggrad med arbeidsoppgaver delt 50/50 mel-

lom forskning og undervisning. Lenge var 

dette ansett som attraktive stillinger der det å 

være professor medførte aktelse og disponi-

ble ressurser. Det var ofte bare en professor 

ved hvert institutt og vedkommende kunne 

råde over ressursene. Langsomt ble dette endret slik 

at det er mange professorer på hvert institutt, og vik-

tigere, disponible ressurser til forskning blir i dag dis-

ponert av andre. Veksten i forskningsmidler er delvis 

overført til Norges forskningsråd og EU Horizon 2020, 

begge åpne konkurranse arenaer. Samtidig fører kravet 

om strategisk styring til at ledelser på ulike nivå holder 

driftsmidler eller frie midler tilbake for å øke sitt/sine 

strategiske handlingsrom. Alt dette har fratatt halv-

tidsforskerne sine handlingsrom. De må nå konkurrere 

med andre om driftsmidler og mange er nå uten egne 

driftsmidler. Noen er selvsagt omfattet av lokale stra-

tegier og henter driftsmidler der, men en betydelig del 

av professorer og 1. Amanuenser, forsker ikke innen de 

strategiske satsningsområder. 

 Om denne konkurransen er mer produktiv i forhold 

til nye ideer, «novelties» eller nyskapning gjenstår å se 

(eller kanskje å evaluere?).

Likeverdig konkurranse
Ideen om at konkurranse gir bedre forskning bygger 

på analogi tenking. De fleste forbinder vel konkurranse 

med forholdene i sport. Uten doping  stiller 

utøverne opp og kjemper mot hverandre 

på like vilkår. I forskningen er det ikke slik. 

Her stiller vi opp på samme linje, men med 

ulike fordeler. Noen har en folkevogn, andre 

en  porsche. Noen kommer fra universitets 

 institutter uten driftsmidler, andre fra inst-

itutter med store offentlige faste driftsmidler. Hvem som 

kan skrive den beste søknaden er like mye et spørsmål 

om hvem som kan gjennomføre prosjektet. Så da blir vel 

de store, rike instituttene å foretrekke. Men så  kommer 

altså dette at halvtidsforskerne også må undervise i for-

kant av søknadsfrister etc. De har bare halvparten av 

publikasjonene til «heltidsforskerne». Heltidsforskerne 

sitter vel situert i SSF, SFI, ERC, private sentra og stra-

tegiske satsinger. De er frikjøpt fra undervisning og kan 

bruke dobbelt så mye tid på å skrive en søknad. 

Fremtiden for halvtidsforskeren
Dette er en reell beskrivelse av den nåværende situa-

sjonen for universitetets faste ansatte. Vi har vært 

opptatt med vårt. Plutselig ser vi at dersom forskning 

er det primære ønsket, så er ikke lenger universitetene 

det foretrukne arbeidssted. Det skal satses på  lovende 

unge forskere, ofte hentet utenfra og internasjo nalt. 

De som ikke  underviser. Ideen om delt forskning og 

under visning var primært knyttet til å gi den neste 

 generasjon akademikere en god veiledning. Med et 

sterkt økende antall masterstudenter i fag som lærer-
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TRENGER DU EN FAGFORENING SOM KAN TALE DIN 
SAK SOM LEGE OG FORSKER?

MELD DEG INN I LVS! ØKT STØRRELSE GIR ØKT SLAGKRAFT.

utdanning og  sykepleie så øker belastningen. Samtidig 

får  universitetene flere stipendiater og etter hvert post-

docs som også krever veiledning. 

 Utviklingen har gått fort. Det hadde kanskje vært mer 

tydelig dersom ord som utlysninger i stedet ble beskrevet 

som det de er; konkurranse. Og i mange  situasjoner er 

det jo mer snakk om anbud for å gjennomføre bestemte 

forskningsoppgaver.

Motmidler
Er det noen muligheter for å gjøre konkurransen mer 

rettferdig? Enklest ville være å ta hensyn til det i bedøm-

melsene, vekte alle publikasjoner, veiledning og under-

visning etter antall forsker årsverk. Det er fullt mulig 

med dagens databaser og søkesystemer. Litt mekanisk, 

men kanskje bedre enn å neglisjere undervisnings-

innsats helt. Det andre botemiddel vil være å offentligg-

jøre bedømmelsene slik at søkerne kunne se hvorfor de 

fikk eller ikke fikk midler. Det ville gi en bedre forståelse 

av hvor de står i forhold til andre. Som i Open access 

burde fagbakgrunnen til de som evaluerer søknadene 

være kjent. En tredje mulighet vil være å gi søkerne 

klageadgang. Det er ikke mulig i dag fordi prosessen er 

unntatt  offentlighet og klager kun kan baseres på saks-

behandlingsfeil. Likevel er dette kanskje den enkleste 

måte å endre konkurranse systemet for å gi forskerne 

opplevelsen av en fair vurdering. Søknadsprosessen ville 

da mer tilsvare anbudskonkurranse i andre sektorer. 

Der er innsyns retten bedre.

Svanesang
Halvtidsforskerne som vi kan kalle fast vitenskapelig 

ansatte ved universitetene, går en usikker tid i møte. 

Uansett, for den enkelte unge forsker blir det avgjørende 

tidlig å stille seg spørsmålet om hvor de vil; skal de drive 

forskning på hel- eller halvtid. Jo lengre de venter med 

en bestemmelse jo flere passerer dem på vei mot faste 

stillinger. 

Ps: Nedsiden av intens konkurransestrategi fra inst-

itusjoner, kan i dag studeres med Karolinska Institutet 

i Sverige som siste eksempel (Forskerforum no 5, 2016)
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Dette sentrale spørsmålet skal vi forsøke å få 

svar på ved å klassifisere den pågående forsk-

ningen med klassifiseringssystemet HRCS, 

Health Research Classification System. Med 

«vi» menes de forskningsfinansierende og 

forskningsutførende aktørene i Norge. HRCS 

er et verktøy for å analysere forsknings-

innsats på helsefeltet. Formålet med systemet er å få en 

bedre oversikt over forskningen som finansieres, både 

 nasjonalt og ved de enkelte institusjonene. 

 HelseOmsorg21- rapporten anbefaler at dette 

kartleggingsarbeidet gjøres, og regjeringen med Helse- 

og omsorgsdepartementet (HOD) i spissen følger opp 

i sin handlingsplan1. Norges forskningsråd har fått i 

 oppdrag å lede arbeidet med å etablere HelseOmsorg21 

Monitor, som skal bli et permanent monitorerings-

system for forskning og forskningsbasert innovasjon 

på helse- og omsorgsfeltet. En viktig del av utviklings-

arbeidet for denne monitoren blir å finne en framgangs-

måte for å få all helseforskning (ideelt sett) analysert med 

HRCS. Arbeidet støttes av en nasjonal arbeidsgruppe og 

forankres i HelseOmsorg21-rådet. Les mer om arbeidet 

med Monitoren her:

http://www.forskningsradet.no/prognett- 
helseomsorg21/Forside/1253985487298

Health Research Classification System 
HRCS2 er utviklet i England av UK  Clinical 

Research Collaboration (UKCRC3). Det 

 inkluderer all forskning knyttet til temaet 

helse innenfor alle fag og disipliner. Gjennom 

denne klassifiseringen blir både forskningens 

relevans for sykdom og helse, og hvilken type 

forskning som utføres, synliggjort i de to dimensjonene 

forskningsaktivitet (Research Activity) og helsekategori 

(Health Categories).

 Systemet er utviklet for å analysere forsknings-

prosjekter. Forskningsrådet har derfor enkelt kunne ta 

systemet i bruk og har brukt det siden 2011. Det samme 

gjelder de regionale helseforetakene (RHF) for den 

 delen av sykehusenes forskningsmidler som kanaliseres 

gjennom Samarbeidsorganene (med universitetene), 

dvs. de søkbare midlene som lyses ut regionalt årlig (ca 

30 prosent). Kreftforeningen bruker også systemet på 

sine prosjekter. For Forskningsrådets prosjekter er det 

en blanding av rådgivere i administrasjonen og prof-

esjonelle kodere i UK (Medical Research Council) som 

koder prosjektene. For prosjekter finansiert av RHF og 

Kreftforeningen er det prosjektlederne selv som bes om 

å kode. 

 I England har de analysert helseforskningen med 

HRCS i tre omganger; i 2005, 2010 og 2014. I den siste 

HELSEFORSKNING I NORGE  
– HVA FORSKES DET PÅ OG PÅ HVILKEN MÅTE?

Av: Mari Kristine Nes; Spesialrådgiver i Norsk forskningsråd, Avdeling for Helse

1 Regjeringa sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien (2015-2018)

2 www.hrcsonline.net

3 UKCRC er et nasjonalt partnerskap mellom sentrale aktører innenfor den kliniske forskningen.
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runden klarte de å dekke i overkant av 90 prosent av 

forsk ningsmidlene som er kanalisert gjennom ulike 

forsk ningsråd (MRC, NIHR, m.fl.) og private foreninger 

(charity), som det er mange av. Til sammen ble forsk-

ningsprosjekter med en kostnadsramme på 108 mrd kr 

klassifisert.

 Vi har gjort en sammenstilling av tilgjengelige tall for 

England, RHFene og Forskningsrådet for dimensjonen 

forskningsaktivitet i 2014. Det er viktig å ha i mente at 

de norske tallene her bare utgjør en mindre andel av de 

totale forskningsmidlene, anslagsvis under en  tredjedel. 

Noen av forskjellene mellom Norge og England er like-

vel verdt å merke seg. En viktig grunn til at England ut-

viklet og tok i bruk systemet i 2014, var at man  ønsket å 

styrke den kliniske og translasjonelle forskningen uten 

at dette skulle gå på bekostning av den absolutte inn-

satsen i grunnleggende forskning (Underpinning og 

 Aetiology). Utviklingen i tallene fra 2004-2014 viser at 

de har lykkes i det (Figur 3). 

 Figuren under viser dimensjonen helse kategorier i 

Forskningsrådets helseforskningportefølje i 2015. Forsk-

ning som er relevant for mange eller alle  sykdoms-  /

helseområder (Generic Health Relevance) er ikke over-

raskende den største enkeltkategorien. Etter følger kreft-

sykdommer og mental helse. At infeksjoner er såpass 

stor skyldes programmet GLOBVAC (Global helse- og 

vaksinasjonsforskning). I temadelen av Forsknings-

barometeret 20164 er denne figuren framstilt også for 

RHF-finansiert og EU-finansiert helseforskning i Norge. 

Hvordan ta i bruk HRCS ved sykehusene  
og i UoH-sektoren?
For å kunne si noe om helheten i helseforskningen i 
Norge må klassifiseringen også dekke forskning finan-
siert over grunnbevilgningene. HRCS-systemet er i 
utgangs punktet ikke utviklet for å klassifisere grunnbe-
vilgninger til forskning, dvs. den aller største andelen av 
de offentlige helseforsknings-midlene i Norge. Når vi 
skal gjøre det, ligger noen større utfordringer på veien. 
Arbeidsgruppen for HO21-monitoren har diskutert 
og arbeidet med å finne en framgangsmåte som kan gi 
rimelig gode analysedata, også for grunnbevilgningene, 
uten at arbeidet utgjør en urimelig stor rapporteringsbe-
lastning for forskningsmiljøene. Helse Sør-Øst ved Uni-
versitetssykehuset i Akershus har vært villige til å prøve 
ut en måte å gjøre det på (pilot) denne våren, koplet til 
den årlige ressurskartleggingen. Mye  tyder på at erfarin-
gene er såpass gode at Arbeidsgruppen for HO21-mon-
itoren vil foreslå overfor HOD at framgangs måten kan 
 benyttes ved helseforetakene. Det er fortsatt en del 
uavklarte spørsmål, bl.a. hvor ofte kartleggingen med 
HRCS skal gjøres, om (absolutt) alle foretak skal bes om 
å gjøre det og hvordan dobbeltføring kan unngås når 
forsk ningen har flere finansieringskilder. Arbeidsgrup-
pen må også gå i dialog med UoH-sektoren (Universitet 
og Høy skole) og instituttsektoren (FHI, Sintef m.fl.), der 
hhv 37 prosent og 12 prosent av helseforskningen ut-
føres, for å  invitere institusjonene og forskningsmiljøene 
der til å gjøre den samme typen analyse. 

Hva skal HRCS brukes til?
I Forskningsrådet får vi ikke sjelden henvendelser 
fra EU, OECD eller andre lands forskningsråd med 
spørsmål om hvor mye forskning vi driver i Norge på 
ulike helse-/ sykdomskategorier. Da kan vi i dag som 
regel bare svare for den relativt beskjedne andelen som 
Forskningsrådet finans ierer, mellom 11-13 % av de of-
fentlig nasjonale midlene kanaliseres gjennom Forsk-
ningsrådet. Selv om HRCS er  utviklet som et verktøy for 
å analysere ressursinnsats, kan det på sikt også bli mulig 
å klassifisere publikasjoner ved hjelp av HRCS slik at vi 
får bedre oversikt over forskningsresultatene innenfor 
de ulike sykdomskategoriene. 
 HO21 Monitor er et monitoreringssystem for 
helse- og omsorgsforsking og innovasjon som “skal 
utviklast til å bli eit viktig styringsverktøy for departe-
ment, verkemiddel apparatet og særleg aktørane sjølve” 

Figur 1: Forskningsrådets helseprosjekter i 2015 (835 prosjekter – 1132 mill. 
kroner) etter HELSEKATEGORI.

4 Forskningsbarometeret 2016 – Del III: Forskning og innovasjon for helse og omsorg
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står det i  Regjeringens handlingsplan for oppfølging av 
HO2-strategien.  Monitoren skal bygges opp med data 
for innsats,  resultater og  effekter av FoU (Forskning 
og Utvikling) og inno vasjon fra en lang rekke kilder. 
HRCS vil være en sentral data komponent i Monitoren 
og dermed utgjøre et viktig bidrag til kunnskaps-grunn-
laget for utvikling og styrking av helse-FoU i Norge. 
Monitoren skal utvikles over tid og på sikt kunne gi et 
løpende kunnskapsgrunnlag for  styring av forsk ning og 
innovasjon på helse- og omsorgsfeltet. Dette kan f. eks 
skje ved at indikatorene for forskning og inno vasjon ses i 
sammenheng med helseindikatorer, først og fremst indi-

katorene som anvendes i det globale sykdomsbyrdepro-
sjektet som Norge deltar i med Folkehelse instituttet som 
nasjonal aktør5.
 Etter planen skal første versjon av HO21  Monitoren 
gå på lufta i november. Det vil ta lenger tid før vi får 
HRCS-tall for mesteparten av helseforskningen i Norge. 
Vi håper at alle aktørene vil bidra til at vi samlet sett 
får et så  riktig bilde som mulig av den pågående forsk-
ningen. God  dokumentasjon av, og kunnskap om, den 
forskningen vi utfører i Norge vil alle aktører være tjent 
med.

FIGUR 2: FORSKNINGSKATEGORIER i helseforskningen i England (UK) og deler av 
helseforskningen i Norge (NFR og RHF), 2014.

FIGUR 3: FORSKNINGSKATEGORIER i helseforskningen i England (UK) 2004/5 til 2014.

5 Sykdomsbyrde i Norge 1990-2013. Resultater fra Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study 2013 (GBD 2013).  

 Rapport 2016:1, Folkehelseinstituttet

UK RCN RHF’ene
Underspinning 23% 13% 15%
Aetiology 29% 23% 16%
Prevention 5% 8% 7%
Detection and Diagnosis 10% 12% 22%
Treatment Development 13% 16% 14%
Treatment Evaluation 10% 9% 13%
Disease Management 2% 6% 5%
Health Services 6% 12% 7%
SUM 2014 – mrd. kroner 108 1,1 0,84
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