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Etymologisk henger doktorgrad sam
men med det latinske docere – å fore
lese – og historisk sett var doktorgraden 
en måte for universitetene å forsyne seg 
med forelesere. I 2003 ble Ph.D. graden 
innført, med et breiere formål om å ut
danne forskningskompetente  kandidater 
til  andre arenaer enn universitetene. 
Fortsatt henger prøveforelesningen igjen, som en 
oppvarmende formalitet på disputasdagen. 

Forskningen er prosjektbasert og kompetitiv. 
Dette er politisk bestemt, og er noe av årsaken til 
den høye graden av midlertidige stillinger i aka
demia. Hensikten er at samfunnets ressurser skal 
brukes på de beste forskningsprosjektene, der 
man kan forvente mest tilbake i endepunktet økt 
velferd. Fokuset har vært på meritterende forsk
ning: publikasjoner i høyt rangerte tidsskrift. 

Det er ikke overraskende at pendelen svinger. 
Når den vitenskapelige produksjonen blir stadig 
viktigere – i konkurranse med alle andre – vil 
andre områder bli nedprioritert. Universitetenes 
hovedoppgave er imidlertid fortsatt å utdanne 
studenter. Det hjelper ikke at universitetsledelsen 
forteller i festtaler at undervisning er essensielt, 
så lenge det ikke ser ut til å merittere i en akade
misk karriere, eller så lenge det ikke leder veien 
til fast ansettelse. Insentiver har en tendens til å 
virke fordi folk – særlig de av oss med lang ut
dannelse – gjør det de må for å komme dit de vil.

I St. Meld. 16 (2016 2017) Kultur for kvalitet i 
høyere utdanning, varslet regje ringen at den vil 

arbeide for at utdanningsfaglig kom
petanse skal verdsettes høyere, og at 
utdanningsfaglig kompetanse og under
visningserfaring i større grad skal vek
tlegges ved ansettelser og opprykk. For å 
følge opp dette satte Kunnskapsdeparte
mentet ned en arbeidsgruppe med med
lemmer fra universitets og høyskolese

ktoren som har utredet og kommet med forslag 
til utdanningsfaglig kompetanse det bør stilles 
krav om ved ansettelse og opprykk i førsteaman
uensis og professorstillingene.

Et av diskusjonspunktene har vært hvorvidt man 
skal kreve formell undervisningskompetanse før 
ansettelse i førsteamanuensisstilling, eller om 
dette er noe man kan opparbeide seg etter anset
telse i en slik stilling. 

Arbeidssituasjonen til unge forskere legger ikke 
til rette for å dedikere seg til undervisning. Først 
Ph.D.kandidat, deretter postdoktor – noen 
perioder på gress innimellom – fordi man ikke 
fikk uttelling på prosjektsøknader. Den eksternt 
finan sierte stilling som midlertidig forsker er ikke 
nødvendigvis en enkel situasjon for å  opparbeide 
seg utdanningskompetanse. I prinsippet skal 
ikke de eksterne midlene brukes til tid på under
visning ellers på kurs i pedagogikk. Den enkelte 
forsker må derfor gå til institusjonen hvor hun er 
ansatt for å be om finansiering til forlengelse for 
tid brukt på disse aktivitetene. Det er ikke alltid 
en enkel sak. For det første har det enkelte insti
tutt budsjettkniven på strupen, og ønsker selvsagt 
å få mest mulig undervisning for en billigst mulig 

KJÆRE LVS-MEDLEM

Pendelen svinger
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penge. Dernest kan hun komme opp i  problemer 
fordi en midlertidig stilling kan gi krav på fast 
ansettelse bare den varer lenge nok. Hvorfor 
skal dessuten arbeidsgiver spandere kurs i peda
gogikk for en midlertidig ansatt de ikke vet om 
kommer til å bli værende i institusjonen? Det er 
et paradoks at den unge forskeren er ansatt i lang 
tid uten mulighet til å utvikle ferdighet innenfor 
undervisning, som er en av hovedoppgavene som 
fast ansatt

Medisinere har en tilleggs utfordring med at 
mange samtidig bruker tid på å opparbeide seg 

spesialistkompetanse. Denne trippelkompe
tansen kliniker-forsker-underviser kan være van
skelig å manøvrere, og man faller lett mellom 
flere stoler om man forsøker å utvikle disse kom
petansene parallelt. Både lønns og arbeidsvilkår 
kan være utfordrende: man passer ikke helt inn 
i det klassiske formatet av en kliniker, forsker 
eller underviser, og strever med kombinasjoner 
av deltidsstillinger. LVS jobber for å muliggjøre 
balansekunsten, og vi er overbevist om at stu
dentene, pasientene og klinikerne trenger at leger 
forsker og underviser. 

Liv Ariane Augestad, Leder LVS

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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I skrivende stund sitter jeg på LVS’ 
landsrådsmøte. Vi diskuterer hvordan 
stillingen for leger som velger å  jobbe 
med forskning og undervisning kan 
 styrkes. Utover dette legges det  planer 
for årsmøtet 2018 som skal holdes i 
Trondheim. Invitasjon til årsmøtet og 
program for konferansen og tillitsvalgts 
kurset følger i dette nummeret av LVSinfo.

Jeg vil benytte anledningen til å gratulere Nina 
Mevold, kommunaldirektør for Helse og Omsorg, 
Bergen kommune, med årets helselederpris. Nina 
fikk utdelt prisen av Helseminister Bent Høie og 
møteleder Erik Kreyberg Normann under leder
konferansen til Norsk sykehus og helsetjeneste
forening. Hun ble anerkjent for å ha lagt til rette 
for at Bergen kommune nå har en ambisiøs plan 
for helse – og velferdsteknologi. Dere kan lese 
mer om dette i Nina Mevolds innslag Kom

munene kommer; helseforskning i regi 
av Bergen kommune i dette nummeret 
av LVSinfo.

I denne utgaven av LVSinfo kan du også 
lese Guri Rørtveits innslag Allmennme
disinsk forskning på vei mot nye høyder. 
Utover dette kan du lese programmet for 

årsmøtekonferansen med tillitsvalgts konferanse.

Avslutningsvis vil jeg fremheve at LVS støtter 
#Metoo. Opplever du trakassering på arbeids
plassen, ta kontakt med våre tillitsvalgte.  Ønsker 
du å delta i arbeidet for en bedre og tryggere 
 arbeidsplass for leger i vitenskapelige stillinger, 
still opp som tillitsvalgt for dine kolleger. Jeg 
takker alle lokale og sentrale tillitsvalgte for den 
innsatsen de gjør.

Da ønsker jeg for dere alle at 2018 blir et riktig 
godt og innholdsrikt år.

KJÆRE KOLLEGA

Bendik Chr. Brinchmann, Redaktør LVS-info

Del ditt engasjement og opplevelser!
• 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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KOMMUNENE KOMMER

Helseforskning i regi av Bergen kommune
Av: Nina Mevold; Kommunaldirektør for Helse og Omsorg, Bergen kommune

Innledning
Bergen kommune opplever i likhet med 
andre norske kommuner en vekst i be
hovet for helse og omsorgstjenester som 
ikke er bærekraftig. Behovet for bedre 
ressursutnyttelse, identifisering av beste 
klinisk praksis, mer optimal organiser
ing og effektiv drift er betydelig. For å 
kunne håndtere de demografiske utfordringene, 
må kommunen også identifisere og iverksette 
flere effektive helsefremmende og forebyggende 
tiltak. I møte med disse utfordringene trenger vi 
forskningsbasert kunnskap om hvilke tiltak som 
fungerer best og hvordan tjenestene bør organi
seres for å gi best mulig pleie og omsorg til de 
som trenger det.

Hensikten med «Plan for forskning, innovasjon 
og utdanning for helse og omsorgstjenesten i 
Bergen kommune 20162019» er å gi føringer for 
en styrking av kunnskapsbasert praksis i tjenes
tene, synliggjøre satsingen på kunnskapsbaserte 
helse og omsorgstjenester – i tråd med nasjonale 
føringer, og tydeliggjøre kommunens rolle innen 
forskning, innovasjon og utdanning. Ved å legge 
til grunn premisset om at kommunen ikke bare 
skal bli forsket på, men forske med – skal  planen 
legge til rette for forskning på områder som 
kommunen identifiserer som relevant. Planen er 
således kommunes viktigste strategiske satsing 

for å nå følgende mål:
• Få kunnskap om hvordan kommunens 
samlede helse og omsorgsressurser kan 
utnyttes bedre
• Fornye helse og omsorgstjenester 
gjennom ny teknologi, ny kunnskap, 
nye faglige metoder og organisasjonsen
dringer

Nasjonale reformer som Samhandlingsreformen 
har økt kommunens oppgaveomfang, komplek
sitet og krav til kompetanse. Flere spesialiserte 
oppgaver har blitt overført fra helseforetakene til 
kommunen uten at reformens konsekvenser i de 
kommunale helse og omsorgstjenestene er godt 
nok utredet. Primærhelsetjenestene må gi stadig 
mer kompleks oppfølging av pasienter, og det 
forventes en inntektsutvikling i kommunene som 
ikke gir grunnlag for å videreføre dagens nivå på 
helse og omsorgstjenester. I Bergen kommune 
vil antallet eldre over 80 år dobles innen 2040. 
Dersom kommunen skal opprettholde dagens 
organisering av omsorgstilbudet måtte antallet 
sykehjemsplasser og helsepersonell dobles, og 
budsjettet for pleie og omsorg må økes med over 
3,3 milliarder kroner.

Forskning og innovasjon skal bidra til utvikling 
av fremtidens helse og omsorgstjeneste. De 
 kommunale helse og omsorgstjenestene har 

I Bergen har vi en stor satsing på forskning og utviklingsarbeid i regi av kommunen. 
Bergen kommune ønsker ikke lenger bare å bli «forsket på», men ønsker å «forske med». Derfor har 

byrådet i Bergen kommune levert en «Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og 
omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016–2019».
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behov for mer kunnskap om både tjenesteinn
hold og tjenestekvalitet, organisering, styring 
og ledelse og effekter av nye arbeidsformer og 
faglige tilnærminger. For å legge til rette for 
kunnskapsbaserte tjenester legges det vekt på 
relevant og praksisnær forskning av god kvalitet. 
Dette krever at kommunen selv er aktiv i å bringe 
frem relevante forskningsspørsmål. Forskning på 
kommunens tjenester er også viktig for å bedre 
kunnskapsgrunnlaget i politiske plan og saks
utredninger.

Budsjettet til primærhelsetjenestene er i dag 
større enn budsjettet til spesialisthelsetjenestene. 
Likevel er helseforskningsinnsatsen i Norge i dag 
i liten grad rettet mot kommunene, og står ikke 
i forhold til utfordringene og de store offentlige 
ressursene som brukes i kommunene. Utvalget 
som i år skal ferdigstille NOU om prioritering i 
kommunale helse og omsorgstjenester vil også gi 
verktøy for prioritering av forskningsinnsatsen.

Regjeringen ønsker at kommunene i større grad 
skal medvirke til, og legge til rette for  forskning 
og innovasjon for folkehelsearbeidet, for utvik
ling av kvaliteten på de kommunale helse 
og omsorgstjenestene og samhandling med 
spesialist helsetjenesten. Regjeringen påpeker 
videre at dette må skje i samarbeid med forsk
ningsmiljøene, og at kommunene sine behov for 
kunnskap må ligge til grunn (HelseOmsorg21 og 
‘Regjeringa sin handlingsplan for oppfølging av 
HelseOmsorg21strategien’). HelseOmsorg21 har 
opprettet et nasjonalt organ i en interimsperiode; 
Kommunenes strategiske forskningsorgan. Dette 
organet arbeider nå medrammer for en regional 
struktur for kommunelat kunnskapsløft, og ledes 
av Nina Mevold.

Forskningssamarbeid i Bergensregionen 
– en modell for flere?
Bergen kommune har et tett samarbeid med 
 andre institusjoner innen forskning, innovasjon 
og utdanning. Byrådsavdeling for helse og om
sorg (BHO) har tatt initiativ til et slikt samarbeid 
innen primærhelse og omsorgstjenesten med 

Universitetet i Bergen (UiB), Høgskolen i Bergen 
(HiB), Uni Research og Helse Bergen. Senere har 
Folkehelseinsituttet og Haraldsplass diakonale 
sykehus kommet med, samt ti andre kommuner i 
Bergen kommunes omegn. Det som startet under 
overskriften Kunnskapskommunen Helse Om
sorg Bergen er nå omdøpt til Kunnskapskommu
nen Helse Omsorg Vest, og det er av strategisk 
betydning for Bergen kommune at flere kom
muner har gått inn i det forpliktende samarbeidet 
i satsingen. Selv landets nest største kommune 
har behov for et spleiselag og en felles dugnads
innsats for det nødvendige kunnskapsløftet. Det 
overordnede målet med samarbeidet er å styrke 
den kunnskapsbaserte utviklingen av tjenestene i 
primærhelsetjenesten. Dette kan gjøres gjennom 
forskningsprosjekter, master og  videreutdanning 
og praksisutplasseringer eller utvikling av inno
vative produkter og løsninger innen helse og 
omsorgstjenestene. Partene i samarbeidet står 
blant annet sammen om større søknader om 
 forsknings og utviklingsmidler. 

Bergen kommune har allerede vært med på 
flere større søknader om midler fra Norges 
 forskningsråd sammen med sterke fagmiljøer 
fra UiB, HiB, Uni Research og Helse Bergen. På 
 bakgrunn av erfaringer fra søknads prosessene 
ser vi behovet for en strategi for forskning, 
inno vasjon og utdanning som tydeliggjør kom
munens rolle i forskningsprosjekter og hvordan 
kommunen kan strukturere dette arbeidet på best 
mulig måte. Bergen kommune ønsker ikke bare å 
bli forsket på, men å forske med – og å legge til 
rette for  forskning på områder kommunen iden
tifiseres som relevante. Forskningsmiljøene på 
sin side må i dialog med kommunene dekke inn 
også kommunale kostnader i prosjektsøknadene. 
Dette er  viktig for at kommunene skal være i 
stand til å  inngå i prosjektene. Vi ønsker å bygge 
et PhD miljø internt i kommunen og har i løpet 
av 2016 og 2017 fått på plass to forskningsråds
finansierte offentlige stipen diater. Etableringen 
av offentlige stipendiater i kommunen er helt 
avhengig av gode samarbeid med gradsgivende 
og veiledende forskningsinstitusjoner. Det er 
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også et uttalt mål å øke antallet akademiske bi
stillinger i kommunen.

Et godt eksempel på hvordan Bergen  kommune 
arbeider er vår søknad om et forprosjekt i 
 Norges forskningsråds program Forkommune, 
som skal bidra til styrket innovasjon gjennom 
ny kunnskap som er relevant for kommunene. 
Bergen  kommune har fått forprosjektmidler til 
FolkeKOmmuneprosjektet, som skal gi trygg 
tilgang til data fra kommunens fagsystemer 
rele vante for folkehelsearbeidet. Resultatet skal 
 styrke både forskning på folkehelse og kommun
ens løpende oversikt over helsetilstanden i be
folkningen. Prosjektet er et samarbeid med NSD, 
Folkehelseinstituttet og Hemilsenteret, og det 
jobbes nå med en stor prosjektsøknad. 

Bergen kommune er vertskommune for Utvik
lings senter for sykehjem og hjemmetjenester 
i Hordaland (USHT). USHT skal stimulere til 
samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av ut
danningsinstitusjoner, kommuner, fylkesmann 
og stat. Byrådsavdeling for helse og omsorg vil i 
forskningssamarbeidet dra nytte av USHT sin er
faring med samarbeid på tvers av organisasjoner, 
tilrettelegging for forskning, utvikling og imple
mentering i helse og omsorgstjenestene. USHT 
er en integrert del av Kunnskapskommunen, og 
representerer det viktige leddet mellom forsk
ning og det å ta i bruk kunnskapen i tjenestene.

Visjon
Bergen kommune skal gå i front for en kunnskaps
basert helse og omsorgstjeneste kjennetegnet 
av høy kvalitet, pasientsikkerhet og effektive 
 tjenester. Dette skal oppnås ved hjelp av forsk
ning, kunnskapsbasert praksis, kompetente med
arbeidere og innovativ utvikling. Ved å innta en 
aktiv rolle i forskning med landets mest kompe
tente fagmiljøer ønsker vi å oppnå bedre tjenester 
for kommunens innbyggere.

Byrådsavdeling for helse og omsorg har som mål 
å sette av 0,1 % av budsjettet til intern forsknings 
og innovasjonsfinansiering. På denne måten kan 

Bergen kommune bygge en solid struktur for 
forsknings og innovasjonsarbeid, noe som igjen 
bidrar til flere eksternt finansierte forsknings
prosjekter sammen med dyktige fagmiljøer.

Prioriterte satsingsområder
Bergen kommunes mål om å utvikle fremtidens 
helse og omsorgstjenester fordrer en  forsknings 
utdannings og innovasjonsstrategi som speiler 
det samlete kommunale utfordringsbildet. Følg
ende prioriterte temaområder vil derfor være 
førende for Bergen kommunens satsing på forsk
ning, innovasjon og utdanning i kommende 
planperiode:
•  Klinisk praksis
•  Organisasjon og ledelse
•  Digitale verktøy og velferdsteknologi i helse og 

omsorg
•  Demografiske endringer
•  Forebyggende og helsefremmende tiltak
•  Samhandlingsreformen og endringer i ansvars 

og oppgavefordelingen mellom kommune og 
stat

•  Tverrfaglig og helhetlig tjenesteutvikling
•  Brukermedvirkning

For å få mest mulig omsorg ut av hver  rone  ønsker 
Bergen kommune også prosjekter som  inkluderer 
vurderinger av effektivitet og kostnads reduksjon 
(system, kostnytte og effektstudier av tiltak 
 innen helse og omsorg).

Finansiering
Bergen kommune vil være en aktiv part i pro
sjektsøknader sammen med relevante fagmiljøer 
i Bergensregionen. I perioden 20152017 har 
Byrådsavdeling for helse og omsorg fått ekstern 
støtte til to forprosjekter fra  Norges Forsknings
råd og vært aktiv part i 40 større  prosjektsøknader 
sammen med forskningsmiljø fra Høgskolen i 
Bergen, Universitetet i Bergen, Helse Bergen og 
Uni Research. Det er hentet inn ekstern finan
siering på over 150 mill til  prosjekter i denne 
perioden. I planperioden ønsker Bergen kom
mune i enda større grad å innta en aktiv rolle 
i initiering av søknad om eksterne midler fra 
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finansierings kilder som Norges Forskningsråd, 
Regionale  Forskningsfond, Fylkesmannen m.fl. 
Potensialet for å øke forskings og innovasjons
aktiviteten i kommunen er stort. Bergen har 
sterke forsknings miljøer i kommunen og mange 
kunne fremheves. Her trekkes fram miljøer ved 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
ved UiB – som syke hjemsmedisin og allmenn
medisinmiljøet som står bak Forskningsnettverk 
i primærhelse tjenesten, samt  Kunnskapsbasert 
praksis ved HVL. Disse, og UiBs satsing på 
primærhelsetjenester i sin helseklynge Helse
campus Årstadvollen har også vært viktig for 
 resultatene som er oppnådd. 

NFRs satsing Forkommune er et viktig verktøy 
for kunnskapsbasert innovasjon i kommunene, 
Den første runden med utlysning av Forkom
munemidler viser at det er initiativ og kompe
tanse i kommunene. Av 114 søknader ble 89 
vurdert som støtteverdige. 14 forprosjekter ble 
innvilget. Bare ett av de innvilgede  prosjektene 
var innen helse og omsorgsfeltet, og det var 
FolkeKOmmuneprosjektet. I Bergen Det er 
knappe ressurser i NFRsatsingen, både i for
prosjektrunden og i hovedsøknadsrunden. 
NFR oppfordres til å øke rammene til denne 
satsingen som er ett viktig verktøy for å utjevne 
asymmetrien mellom spesialisthelsetjenestene og 
primærhelsetjenestene.

Mål
Bergen kommune ønsker å medvirke og tilrette
legge for forskning ved å styrke infrastrukturer for 
forskning tilknyttet kommunens  helsetjenester. 
Bergen kommune vil etablere et kommunalt 
forskningsmiljø på helse og omsorgsfeltet med 
kommunale PhDstillinger og akademiske bi
stillinger, og bidra til for kommunen relevante 
initiativ til infrastruktur for forskning, så som 
forskningsnettverk i allmennmedisin. Vi vil til
rettelegge for og gjøre tilgjengelig data fra kom
munens helse og omsorgstjenester, sørge for 
at ansatte i kommunen har tilgang til relevante 
vitenskapelige publikasjoner som en del av kom
munens kvalitetsstyringssystem, og kompetanse 

til å ta kunnskap i bruk, samt utarbeide rutiner 
som sikrer personvernet og god forskningsetisk 
praksis ved bruk av kommunale data i forskning.

Som en del av forskningssamarbeidet med insti
tusjonene som inngår i vår forskningsklynge, 
arrangere vi en årlig fagkonferanse som setter 
fokus på forskningssamarbeid mellom kommu
nen og forskningsinstitusjonene. Ved denne kon
feransen utdeles en forskningspris som kan løfte 
frem viktig forskning på helse og omsorgstjenes
tene i Bergen kommune. På sikt skal vi etablere 
gode møte plasser mellom kommunen og forsk
ningsmiljøene.

Universitetet i Bergens Helsecampus 
Årstadvollen
Bergen kommunes Kunnskapskommunen Helse 
Omsorg Vest forsterkes ved at Universitetet i 
Bergen sammen med kommunen og andre sam
arbeidspartnere etablerer en helseklynge for 
kunnskapsløftet i helsetjenestene med fokus på 
kommunene; Helsecampus Årstadvollen. Uni
versitetet i Bergen er først i landet, og kanskje også 
internasjonalt, i en massiv akademisk satsing på 
primærhelsefeltet. Visjonen for Helsecampus År
stadvollen er å bli et internasjonalt kraftsentrum 
som skal skape innovative helse og omsorgsløs
ninger i primærhelsetjenestene for hele menne
sket ved hjelp av fremragende forskning og ut
danning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig 
samhandling. Forebygging og løsninger for å 
møte fremtidens helseutfordringer skal ha særlig 
fokus. Første byggetrinn skal stå ferdig i slutten 
av 2019, og Bergen kommune flytter inn med sin 
forskningssatsing, sin teknologisatsing Smart 
omsorg, og med et universitetslegekontor. Kom
munen blir synlig i akademia slik sykehusene har 
vært det, får nærhet til et bredt kunnskapsmiljø, 
og universitetet og forskningsaktørene kommer 
tettere på kommunehelse og omsorgstjenestene. 

Hvis du ønsker mer informasjon om helse
forskning i Bergen kommune, finnes det her:
www.bergen.kommune.no/aktuelt/
kunnskapskommunen
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Fastlegene gjennomfører 14 millioner konsulta
sjoner i året. I disse konsultasjonene får  pasienter 
diagnostisert og behandlet diabetes, KOLS, hjerte
sykdom og psykiske lidelser – blant mye  annet. 
Organiseringen med en tydelig primærhelse
tjeneste som førstelinje for alle pasienter er ingen 
opplagt ting. Mange helsesystemer opererer uten 
et slikt tydelig ledd, f.eks. i USA. All forskning 
viser at helsetjenesten blir bedre med en godt ut
bygd primærhelsetjeneste – det resulterer i bedre 
helse i befolkningen totalt, bedre fordeling av 
helse og mindre bruk av ressurser (1). 

Det holder imidlertid ikke med primærhelse
tjeneste hvis den ikke holder høy kvalitet. For 
å oppnå dette er forskning i allmennpraksis 
nødvendig. De allmennmedisinske forsknings
miljøene i Norge har god produksjon med høy 
kvalitet, noe som er synlig gjennom publikas
joner i de fire medisinske topptidsskriftene fra 
alle miljøene (New Engl J Med, Lancet, JAMA, 
BMJ). Dette er ganske imponerende med tanke 
på at akademisk allmennmedisin er et relativt 
ungt fag i Norge. Det første universitetsinstituttet 
ble opprettet ved UiO i 1968, etterfulgt av UiB i 

1972, og senere ble det opprettet institutter også 
ved nåværende NTNU og UiT. I 2006 opprettet 
i tillegg Helse og omsorgsdepartementet fire 
Allmennmedisinske forskningsenheter (AFE) 
ved de fire lærestedene, i Bergen organisert som 
 enhet i forskningsstiftelsen Uni Research. Samme 
år opprettet Legeforeningen Allmennmedisinsk 
forskningsfond (Amff). De siste satsingene har 
bidratt til et oppsving for norsk allmennmedi
sinsk forskning, men det er fortsatt langt igjen 
til at forskningsaktiviteteten tilsvarer det store 
 kliniske omfanget og ansvaret som norske fast
leger har. 

Studier fra de allmennmedisinske miljøene er i 
for liten grad basert på klinisk forskning, og det 
er gode grunner til det (2). Vi mangler infrastruk
tur som trengs for klinisk forskning i primær
helsetjenesten. Forskning i dette fagfeltet krever 
annen organisering enn i sykehusene. Fast leger 
og deres pasienter finnes spredt over hele landet 
i mange små enheter. Legene opplever å ha lite 
tid til å drive med annet enn pasientbehandling, 
og deres lønn er i stor grad  stykkprisfinansiert. 
Resul tatet er at allmennmedisinske forskere 

ALLMENNMEDISINSK FORSKNING
PÅ VEI MOT NYE HØYDER

Det satses på de Allmennmedisinske forskningsenheter

Guri Rørtveit, Professor dr. med., Forskningsgruppe for allmennmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

og Forsker I, Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Uni Research Helse
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som ivaretar personvern og juridiske aspekter 
 samtidig som forskerne får rask tilgang til nød
vendige aggregerte data til planlegging av pro
sjekter. Når prosjektene er i gang, vil man kunne 
få tilgang til individbaserte data i tråd med sam
tykke fra pasienter, og de nødvendige avtaler og 
tillatelser. Sammen med Snowplattformen vil vi 
bruke Medrave, som er en teknologi som alle
rede er i bruk i forskningssammenheng i norsk 
allmennpraksis. Disse to verktøyene vil sammen 
understøtte klinisk forskning på en helt ny måte. 

Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten vil 
føre til at forskningsaktivitet i allmennpraksis blir 
forutsigbar – for både allmennleger og  forskere. 
Et annet viktig aspekt, er at forespørsler om å 
 delta i forskning vil være godt kvalitetssikret. 
Legesentre bruker i dag mye tid på å vurdere rele
vans og forutsi tidsbruk når de får forespørsler 
om å delta i forskning. I tillegg er det vanskelig 
for fastleger å vurdere om de nødvendige tillatel
ser fra etisk komite eller personvernombud er på 
plass. Alt dette vil være ferdig vurdert av forsk
ningsnettverkets organisasjon når det kommer 
en forespørsel til praksisene om å delta. 

prøver å finne løsninger som krever minst mulig 
interaksjon med allmennlegene; vi bruker popu
lasjonsstudier eller helseregistre som datakilder, 
vi gjør småskalaforskning, eller vi gjør nettba
serte studier. 

Infrastrukturprosjektet «Forskningsnettverk i 
primærhelsetjenesten» er nettopp blitt tildelt 65 
millioner kroner fra Forskningsrådet. De sam
lede allmennmedisinske forskningsmiljøene har 
arbeidet med å utvikle dette prosjektet i 7 år, etter 
modell fra blant annet Storbritannia og Canada 
(såkalte Practice Based Research Networks) (3, 
4). 

Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten er 
nettverk av allmennpraksiser som er knyttet til 
forskningsinstitusjoner på en systematisert og 
gjensidig forpliktende måte. Personell blir ansatt 
i regionale nettverk for å understøtte arbeidet 
med rekruttering av pasienter og datainnsam
ling. Svært viktig blir også den ITbaserte delen 
av infra strukturen. Vi skal bruke Snow som en 
platt form for distribuert dataanalyse. Dette er 
ny tek nologi som er prøvd ut i pilotprosjekter og 

Hva vil det bety for fastleger å delta i forskningsnettverk?
• Forutsigbarhet 

- Noe tid satt av til å delta
- Økonomisk kompensasjon

- Kvalitetsvurderte prosjekter – trygt å delta

• Tettere relasjon mellom praksis og  forskningsinstitusjonene
- Mulighet for å delta i forskning med ulik innsats

- Mulighet for å fremme spørsmål som bør forskes på

• Innhenting av grunnlagsinformasjon og gir mulighet for forskeren
å beregne  antall leger som må delta og for fastlegen å  identifisere pasienter

som er aktuelle for inklusjon

• Hjelp til kvalitetssikring i egen praksis
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Figur 1. Struktur for Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten. 
CN= Koordinerende enhet; RRN= Regionalt  forskningsnettverk; CP=Klinisk praksis. 
Tallene indikerer antall praksiser som hvert  regionale nettverk er tenkt å rekruttere. 
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For forskerne og forskningen betyr en god infra
struktur at vi kan planlegge større og bedre pro
sjekter og forvente effektiv hjelp fra nettverket 
til rekruttering av både leger og pasienter. Vi vil 
få tilgang til flere pasienter, og resultatene blir 
sikrere. Forskningsnettverket skal støtte ikke bare 
allmennmedisinske forskere, men også forskere 
fra sykehus, andre disipliner og legemiddelindu
strien, som ønsker tilgang til fastleger og deres 
pasienter.

En viktig side ved deltakelse i forskningsnettverk 
er at det gir tettere relasjon mellom praksisfeltet 
og forskningsinstitusjonene våre. Det vil gjøre 
det lettere for forskningsinteresserte fastleger å 
delta i forskning med større eller mindre innsats. 
Det er også godt dokumentert at klinisk praksis 
blir bedre når aktørene deltar i forskning (5). 
Forsk ningsnettverket har i tillegg ambisjoner om 
å støtte opp under kvalitetssikringsarbeid i sam
arbeid med Legeforeningens SKIL (Senter for 
kvalitet i legekontor). 

Når et velfungerende forskningsnettverk i pri
mær helsetjenesten er på plass, vil allmennmedi

sinsk forskning få helt nye muligheter til å gjøre 
klinisk forskning av høy kvalitet og langt større 
omfang enn i dag, og norske forskningsmiljøer 
vil bli en attraktiv samarbeidspartner for inter
nasjonale forskningsprosjekter.  
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https://www.facebook.com/ForeningenForLegerIVitenskapeligeStillinger

Bli venn med oss på facebook!
Facebooksiden vil bli brukt til  kommunikasjon med 
medlemmer og samfunnet for øvrig. 
Vi oppfordrer alle medlemmer og andre interessenter 
til å følge lenken og «like» siden.
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TORSDAG 19. APRIL
Årsmøteseminar: Forskning i lege- og spesialistutdannin-
gen – en forutsetning for evidensbasert medisin
10:00-10:05 Velkommen
Leder LVS Liv Ariane Augestad

10:05-10.30
En ny spesialistutdanning for leger 
Elisabeth Arntzen, Prosjektleder/utdanningssjef, 
Helse SørØst RHF 

10:30-10.50
Universitetenes rolle i spesialistutdanningen 
Ingrid Os, Professor  Seksjon for ledelse v/UiO 

10:50-11:15
Perspektiver fra en LIS’ ståsted 
Anja Fog Heen, Leder av Legeforeningens turnusråd, Ylf

11:15-11:30  Kaffepause

11:30-12:00
Praktisk implementering av ny spesialistutdanning 
Ansgar Berg, Komitéleiar for Regional komite for medi
sinsk og helsefagleg forskingsetikk (REK), Helse Vest

12:00-13:00  Paneldebatt: 
Hvordan skal vi ivareta akademisk kompetanse og 
forskning i spesialistutdanningen?

13:00-14:00 Lunsj

Hovedtariffoppgjøret 2018 
14:00-15:00
Hvilken betydning har medisinsk kompetanse ved 
ansettelse i vitenskapelig stilling ved de medisinske 
fakultet i Norge i dag? 

15:00-15:45
Tariffoppgjøret i staten 
Akademikerne

16:00-18:00
Årsmøte LVS og utdeling av Orkidéprisen

19:00- 
Årsmøtemiddag på Røst Teaterbistro

FREDAG 20. APRIL (Seminar forts.)

09:00-09:45
Lokale forhandlinger – kort og godt 
Bente A. Kvamme, Spesialrådgiver/advokat i JA, 
Legeforeningen

09:45-10:15
Håndtering av trakasseringssaker fra et arbeidsgiver 
perspektiv 
Albert Verhagen, HRsjef ved Fakultet for medisin og 
helsevitenskap NTNU

10:15-10:45
Håndtering av trakasseringssaker fra en tillitsvalgts 
perspektiv 
Lindy Jaroschvon Schweder, Konserntillitsvalgt for 
Akademikerne Helse MidtNorge RHF, Styreleder i 
SørTrøndelag legeforening

10:45-11:00 Kaffepause

11:00-11:30
Desentralisert medisinerutdanning – hvordan sikre 
akademisk kompetanse, forskningskompetanse og 
spesialistkompetanse?
Hilde Grimstad, Leder av PLUS NTNU

11:30-12:00
Praktiske erfaringer fra desentralisert medisiner-
utdanning 
Katrine Wennewold, Studieplansjef ved medisiner
utdanningen UiT

12:00-12:45
Utvikling av 3 karriereveier i akademia 
Ida Munkeby, Organisasjonsdirektør NTNU

13:00-14:00  Lunsj

VI INVITERER TIL LVS-ÅRSMØTE OG
FAGPOLITISKE SEMINAR 2018 I TRONDHEIM

TID: TORSDAG 19. – FREDAG 20. APRIL
STED: SEMINARROM ØYA HELSEHUS – GRÅKALLEN (ST. OLAVS HOSPITAL, TRONDHEIM)

LVS – yrkesforening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO0107 Oslo • Telefon: +47 23 10 90 00
Faks: +47 23 10 90 50  •  Bankgiro: 5074.09.95607 • www.legeforeningen.no/yf/lvs 
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Returadresse: Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

leger i vitenskapelige stillinger

#Metoo 
Opplever du trakassering på arbeidsplassen, ta kontakt med 
våre tillitsvalgte. Ønsker du å delta i arbeidet for en bedre og 
tryggere arbeidsplass for leger i vitenskapelige stillinger, 
still opp som tillitsvalgt for dine kolleger.


