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Innledning
Enhet for Forskning og høyspesialisert medisin i Legeforeningen henvendte seg i mai 2008 til
de 44 fagmedisinske foreningene for å få opplysninger om foreningenes forhold til forskning
og eventuelle egne forskningsaktiviteter. Kartleggingen var aldri ment som noen vitenskapelig
eller utfyllende undersøkelse. Dette ble gjort som et ledd i oppfølgingen av Legeforeningens
prinsipp- og arbeidsprogram, der styrking av utdanning og forskning er ett av tre delmål. Det
ble sendt følgende henvendelse på e-post:
Vi ber om en tilbakemelding på om din forening
1. har spesielle aktiviteter som du mener fremmer forskning eller er forskningsrelaterte. Gi
gjerne konkrete eksempler
2. har et eget forskningsutvalg
3. om utvalget er aktivt og hvilke oppgaver det primært ivaretar
4. forslag til hvordan stimulere de fagmedisinske foreningene til økt forskning
5. hva Legeforeningen kan bidra med for å øke omfanget av forskningsaktiviteter og stimulere
flere leger til å forske. Eksempler kan være forskningsveiledning – initiere kurs og ha fokus på
volum og innhold, nettverksbygging innenfor de enkelte foreningene og på tvers av
fagmiljøene og forskningsledelse med vekt på at forskning må være forankret på ledelsesnivå

Legeforeningens forskningsinstitutt var ikke involvert i utformingen av spørsmålene eller
innhenting av data, men har tatt på seg oppgaven å systematisere og trekke sammen den
informasjonen som kom tilbake fra de fagmedisinske foreningene.
Siden spørsmålene hadde noe forskjellig presisjonsnivå har vi valgt å disponere rapporten
med fire hovedkapitler:
1.
2.
3.
4.

Spesielle aktiviteter som fremmer forskning
Forskningsutvalg
Hvordan stimulere til økt forskning
Hva kan Legeforeningen bidra med?
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1 Spesielle aktiviteter som fremmer forskning eller er
forskningsrelaterte FMF, og konkrete eksempler:
På spørsmålet om din forening har spesielle aktiviteter som du mener fremmer forskning eller
er forskningsrelaterte, oppgir 4 foreninger ingen aktiviteter, 1 forening oppgir at de ikke har
noen spesifikke tiltak for å fremme forskningsaktiviteter, men at de planlegger å ha dette som
hovedtema ved neste møte, 1 forening svarte nei, og 2 foreninger besvarte ikke dette
spørsmålet.

1.1 Kommunikasjonsarenaer, innhold og formidling
Foreningsmøter er hyppig nevnt i spørsmålet om spesielle aktiviteter som fremmer forskning.
Disse møtene er oppgitt som en viktig møteplass og kommunikasjonsarena for medlemmene
hvor de kan dele erfaringer, få oppdatering og oversikt over forskningsrelaterte aktiviteter.
Dette omfatter vår og høstmøter, kursvirksomhet, seminarer og kongresser. Flere foreninger
oppgir at det på disse møtene ofte er satt av tid til presentasjon av aktuell forskning og
publikasjoner i fagtidsskrifter. Norsk Anestesiologisk forening fremhever for eksempel
betydningen av deres eget fagtidsskrift NAF-forum som en viktig formidler av anestesiologisk
forskningsaktiviteter rundt om i landet.
Flere foreninger oppgir også disse møtene som en viktig arena for nettverksbygging hvor man
knytter kontakter. Videre nevnes premiering av foredrag (for eksempel prisutdeling til beste
foredrag) og stipendordninger. Muligheten for økonomisk støtte/stipend til medlemmer som
presenterer egne forskningsprosjekter på internasjonale møter/kongresser er også nevnt.
Argumentene som brukes her er at slike insentiver oppmuntrer til vitenskapelig aktivitet.

1.2 Dataregistre og eierskap
Syv foreninger (Norsk forening for infeksjonsmedisin, Norsk gastroenterologisk forening,
Norsk gynekologisk forening, Norsk ortopedisk forening, Norsk revmatologisk forening,
Norsk selskap for hematologi og Norsk thoraxkirurgisk forening) har fremhevet betydningen
av opprettelse av nasjonale registre i forbindelse med forskning. Disse registrene er viktige
fordi de gir et grunnlag for forskning i det tallmaterialet som allerede eksisterer. Foreningene
eier disse registrene og dette gir økonomiske fordeler i forhold til at man kan hente ut det
tallmaterialet man ønsker uten ekstra kostnader. Det ser ut som om disse syv foreningene er
de eneste som er direkte involvert i forskning, og ikke bare som formidlere av forskning, slik
rollen til de fleste andre foreningene synes å være. Registrene er :
1. Norsk forening for infeksjonsmedisin har opprettet to grupper som begge arbeider med
å opprette forskningsdatabaser; en som har utarbeidet et forslag til en nasjonal
edocardittdatabase, og en som arbeider med opprettelse av en nasjonal HIV database
med vekt på kvalitetssikring.
2. Norsk gastroenterologisk forening har laget et nasjonalt register, Gastronett, for
registrering av forskjellige parametre, bl.a. komplikasjoner når det gjelder coloskopi
og ERCP.
3. Norsk gynekologisk forening fremhever ett av sine aktive underutvalg: Norsk
Urogynekologisk forening som driver systematisk registrering av alle operative
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inngrep rettet mot urin-inkontinens. (NUGG-registeret). Det finnes også et
Laparoskopi-utvalg som tar mål av seg å evaluere kort- og langtidsresultater av
laparoskopiske inngrep innenfor fagfeltet gynekologi. Foreningen har også et utvalg
som samarbeider med NPE for å hente ut systematisert erfaring fra pasientskadesakene.
4. Norsk ortopedisk forening eier og drifter 3 store kvalitetsregistre: Nasjonalt register
for leddproteser, Korsbåndsregisteret og Hoftebruddsregisteret. Foreningen oppgir at
disse er velrenommert i inn- og utland, har gitt data til tallrike publikasjoner og
doktorgrader, og bidratt til oppbygging av et solid forskningsmiljø ved Haukeland
sykehus (hvor registeret er lokalisert).
5. Norsk revmatologisk forening oppgir at de driver et pågående arbeid med å opprette
nasjonale registre over de ulike revmatologiske sykdommer. Foreningene mener at
opprettelsen av sykdomsregistre er nyttig, stimulerende og viktig i arbeidet med
kvalitetssikring. Opprettelsen av NORRE (Norske revmatologiske registre) vil på sikt
kunne gi solide nasjonale data om epidemiologi, men også medikamentbruk og
variasjon i sykdomsmønstre. I utgangspunktet vil registeret konsentrere seg om
pasienter som behandles med biologiske legemidler for ulike sykdommer.
6. Norsk selskap for hematologi (NSH) har vært aktive i utvikling av
handlingsprogrammer for kvalitetsarbeid, og mener dette arbeidet har stimulert og
bidratt til koordinering av forskningsaktiviteter. Som eksempel nevnes
mutasjonsanalyser hos pasienter med kronisk myelogen leukemi, der miljøet har
støttet opp om et bestemt doktorgradsprosjekt, og utvikling av nasjonale biobanker for
myelomatose og leukemi. Et større forskningsprosjekt om kronisk lymfatisk leukemi
er forankret i NSH, selv om NSH ikke direkte leder eller er ansvarlig for prosjektet.
Leukemiregisteret, som er bygget opp gjennom NSH, er i ferd med å bli integrert i
Kreftregisteret.
7. Norsk thoraxkirurgisk forening eier og driver Hjerteregisteret og Norsk
thoraxkirurgiregister (ikke-kardial kirurgi).
Norsk radiologisk forening har ikke opprettet et eget register, men foreslår for sitt styre å
etablere et forskningsinstitutt, Radforsk, for å bidra til mer og bedre radiologisk forskning.

1.3 Økonomisk støtte
Flere foreninger oppgir økonomisk støtte til forskning som viktige bidrag. Økonomisk støtte
til forskning i foreningens regi foregår på ulike måter, dels ved at foreningen selv bruker
avkastningen av årsoverskudd til stipender, fond eller premiering av foredrag på møter, dels
ved at det søker aktivt om midler til forskning fra andre private bidragsytere som legater og
fond, eller fra industri og utstyrsleverandører.
Norsk cardiologisk selskap oppgir at årsoverskuddet i foreningen kan brukes på ett eller flere
stipend i den hensikt å støtte pågående underfinansierte forskningsprosjekter i Norge, bidra til
utvekslingsopphold ved en utenlandsk forskningsinstitusjon, eller støtte klinikere som trenger
delfinansiering av studieopphold for å lære seg ny metodikk. Ett annet eksempel er Norsk
forening for immunologi og transfusjonsmedisin. Foreningen har et vitenskapelig fond med
en begrenset grunnkapital og et eget styre. Avkastningen deles ut til ulike forskningsformål
innen fagområdet. Prisutdelinger er også nevnt som et viktig bidrag. I dette medfølger en
økonomisk støtte til beste foredrag på møter/ konferanser som skal oppmuntre til
vitenskapelig aktivitet.
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Flere foreninger har også nevnt samarbeid med industrien som mulig finansiering av
forskningsprosjekter. Eksempel på dette er Norsk gastroenterologisk forening som oppgir at
de arbeider aktivt for å skaffe midler fra farmasøytisk industri og utstyrsleverandører til
forskningsprosjekter. Norsk forening for lungemedisin oppgir at de siden 1994 har fått de
største firmaene innen lungelegemidler til å samarbeide om en felles reise til den europeiske
lungekongressen og på denne måten sikret at mange har fått muligheten til å delta. Firmaer fra
farmasøytisk industri har egne forskningspriser/stipender som stimulerer til forskning.
Flere av disse har bidratt til viteskapelige presentasjoner på kongressene.

2 Forskningsutvalg
Alle fagmedisinske foreningene besvarte dette spørsmålet.10 foreninger svarte ja på
spørsmålet om deres forening hadde et eget forskningsutvalg. 3 foreninger oppga at de planla
et utvalg med snarlig oppstart. 31 foreninger svarte nei. I denne sammenhengen kan det jo
være naturlig å stille spørsmål om hvorvidt disse forskningsutvalgene bidrar til økt aktivitet
innenfor forskning enn det normalt ellers ville vært uten?
Av 31 foreninger som svarte nei på spørsmålet om eget forskningsutvalg ga 8 foreninger
følgende begrunnelser:
1. Norsk cardiologisk selskap har tre komitéer, én for forskningsdagen under vintermøtet,
én vitenskapelig komité for vårmøtet, og et vitenskapelig pris- og stipendutvalg.
2. Norsk forening for infeksjonsmedisin ønsker heller å støtte enkeltpersoner
som ”brenner” for et tema (jmfr endocarditt og HIV) enn å opprette ”sovende utvalg
uten konkrete arbeidsoppgaver
3. Norsk forening for nukleærmedisin og nolekylær avbildning viste til at styreleder, i
kraft av eget interesserområde og med eneste professoratet i faget i Norge, er delegert
forskningsansvarlig for foreningen.
4. Norsk forening for samfunnsmedisin planlegger å opprette et forskningsutvalg.
5. Norsk karkirurgisk forening opplyste at forskningsutvalg finnes kun på foretaksnivå.
6. Norsk kirurgisk forening oppga at det er et bevisst valg å ikke ha forskningskomité,
og begrunner dette med at det aller meste av forskningsaktivitetene ligger innenfor
gren- og hovedspesialitetene som er representert i styret i NKF.
7. Norsk nyremedisinsk forening viser til at styret setter ned en komité som vurderer
innkomne søknader som støtte til forskning. De hevder samtidig at personavhengige,
frivillige aktiviteter går i stå over tid.
8. Norsk urologisk forening viser til en egen stiftelse, Norsk institutt for urologi, som har
som et av formålene å fremme forskning blant urologer. Stiftelsen har vært mest
opptatt av undervisning for medlemmene, og det er for tiden ingen forskning utgått fra
instituttet.
Denne variasjonen antyder kanskje at det ikke nødvendigvis trengs egne forskningsutvalg i de
ulike foreningene for at forskningsaktiviteter skal ivaretas. De foreningene som driver
forskning ivaretar og fremmer ofte disse aktivitetene på andre måter.
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2.1 Er forskningsutvalget aktivt? Hvilke oppgaver ivaretar det primært?
Alle foreningene som oppga at de hadde forskningsutvalg ga konkrete eksempler på oppgaver
som disse utvalgene ivaretar primært. Kort oppsummert oppgis det at utvalget skal ha ansvar
for forskningsseminarene, ha oversikt over stipend og legater eller skaffe dette til veie, ha
ansvar for utdelingen/ tildeling av disse og arrangere høringer om forskningsrelaterte tema. I
tillegg ble to viktige funksjoner nevnt:
• Rådgivende organ
Utvalget skal kunne gi råd om samarbeidspartnere og hvordan man kommer i gang med
prosjekter. Herunder skal de jobbe med faglige og etiske utfordringer i forhold til
forskning. Eksempler på dette kan være samhandling mellom legemiddelindustrien og
legene, og forskning i regi av industrien. De skal hjelpe til med søknader og gi råd om
prosesser.
• Knytte nettverk.
Utvalget skal stimulere til samarbeid mellom ulike miljøer der dette er naturlig og arbeide
for synliggjøring av pågående forskningsaktiviteter. Foruten å knytte nettverk skal også
utvalget i noen sammenhenger ha oversikt over forskningsaktiviteter, utarbeide strategier
som bidrar til økt forskningsaktivitet i forening/fagmiljø og fremme kursvirksomhet og
undervisning. Utvalget skal være en pådriver for etablering av forskningsnetteverk i
Norge og internasjonalt.

3 Hvordan stimulere de fagmedisinske foreningene til økt forskning?
35 foreninger besvarte dette spørsmålet. 2 foreninger påpekte i sin besvarelse begrensninger,
den ene ved få aktive medlemmer som igjen gjør satsing på forskningsarbeid vanskelig, og
den andre ved å påpeke at dagens regler i forhold til samarbeid med industrien også bidrar til
å gjøre forskningsarbeid vanskelig. Fire foreninger påpekte at å drive forskning primært ikke
var deres oppgave. Begrunnelsene var blant annet at dette ikke er et hensiktsmessig
satsingsområde gjennom foreningen, og at det kanskje ikke er riktig å legge for mye
administrasjon av forskningsaktivitet på styret i foreningene. To av disse foreningene
fremhevet likevel at foreningen bør arbeide for å stimulere til forskningsaktivitet blant
medlemmene og tilrettelegge for forskning gjennom samarbeid forskningsmiljøene mellom.
Hvorvidt utvalget er aktivt og hvilke oppgaver de primært ivaretar kan skisseres slik:
3.1 Nettverksbygging
De fagmedisinske årsmøtene kan utnyttes bedre og man bør øke status for de årlige møtene.
Gi mulighet for samling og nettverksbygging og muligens også klinisk interaksjon. Norsk
cardiologisk selskap mener at denne problemstillingen avhenger av forening. De fleste
fagmedisinske foreningene er små og har begrensede ressurser. De vil kunne peke på områder
innen eget fag der forskningen bør styrkes og vil kunne peke på naturlige ressurspersoner,
men vil trolig være avhengig av andre instanser for praktisk realisering. De fagmedisinske
foreningene bør derfor selv skape møteplasser for forskning.
3.2 Synliggjøre pågående forskning
De fagmedisinske foreningene må i større grad dokumentere sin forskningsinnsats og
fremlegge en plan for denne overfor Legeforeningen. De må bidra til å bevisstgjøre ledere på
alle avdelinger slik at det settes av tid til å jobbe med forskning. Forskning bidrar til å styrke
den enkeltes kompetanse og til utvikling av faget.
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3.3 Foredrag, kurs og møter
Frie foredrag bør være en viktig del av de forskjellige fagmøtene, samt å drive kvalitetsarbeid
og initiere publiserbare prosjekter. Workshop med internasjonal deltakelse virker
stimulerende og de fagmedisinske foreningene etterlyser behovet for at det arrangeres flere
forskerkurs. Selv kan foreningene bidra med å arrangere forskerseminarer, faglige møter,
markedsføre større og internasjonale møter – og oppfordre medlemmene til å sende inn
sammendrag til disse.
3.4 Fordypningsstillinger
I samarbeid med legeforeningen sentralt bør man jobbe for å opprette flere
fordypningsstillinger (D-stillinger). D-stillinger bør også de mindre sykehusene få anledning
til å opprette. Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin har arbeidet for å få
inkludert forskerutdanningen som en integrert det av spesialistutdanningen.
Forskningssamarbeid på tvers av sykehusene er viktig, f.eks. gjennom fjernveiledning.
Hovedveileder kan fungere godt fra annet sykehus med systematisk telefon og e-post kontakt.
3.5 Avsatt tid og økonomisk kompensasjon
Det bør avsettes mer tid til forskning. Kompensasjon for økonomiske kostnader er viktig,
likeledes reisestipender og andre stipender, og generell økonomisk støtte. Flere foreninger
mente at stipendiatlønningene er for lave, og at dette også er et hinder for forskning.
Opprettelse av flere stipendiatstillinger og oppbygging av veiledningskompetanse er viktig.
Det bør være mer meritterende å drive med forskning. Norsk gynekologisk forening hevder at
økonomiske rammer og stillingsstrukturene innenfor helseforetakene er den sterkeste
begrensning av ønsket forskningsaktivitet, særlig innen klinisk forskning. Det bør derfor være
øremerkede tilskudd til dette.

4 Hva kan Legeforeningen bidra med for å øke omfanget av
forskningsaktiviteter og stimulere flere leger til å forske?
38 foreninger besvarte dette spørsmålet. I spørsmålet fra Enhet for forskning og
høyspesialisert medisin ble det gitt konkrete eksempler på hva som kan bidra til å øke
omfanget av forskningsaktiviteter og stimulerer flere leger til å forske, som
forskningsveiledning, initiere kurs og ha fokus på volum og innhold, nettverksbygging
innenfor de enkelte foreningene og på tvers av fagmiljøene, og forskningsledelse med vekt på
at forskning må være forankret på ledelsesnivå. En forening nevnte at faglighet bør ha en
høyere prioritet enn foreningsvirksomhet og at Legeforeningen bør bidra til en tettere
monitorering av de fagmedisinske foreningene med henhold til faglig utvikling generelt og
forskning spesielt. Hva som ligger i dette utdypes ikke nærmere, men det kan være
nærliggende å tro at det er et ønske om at Legeforeningen i større grad kan stimulere flere
leger til å forske og øke omfanget av forskningsaktiviteter fra sentralt hold. Forslagene som
kom fra de fagmedisinske foreningene, foruten det som allerede er nevnt, kan oppsummeres i
to grupper: Rammevilkår og Organisatoriske tiltak og tilbud.

4.1 Rammevilkår
Opprettelse av kombinasjonsstillinger ble tydelig fremhevet av flere av de fagmedisinske
foreningene. Større satsing på D-stillinger ved sykehusene, og mulighet for dobbeltløp i
utdanningen. Videre ble det nevnt at Legeforeningen burde ta initiativ ovenfor universitetene
til å øke andelen professor-II stillinger. Legeforeningen burde også sette i gang tiltak som gjør
det lettere å forske, f. eks ved å øke muligheten til kortere post.doc permisjoner, samt å bygge
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ut tilbud om forskningsveiledning. Foreningen bør videre arbeide for å styrke avtaleverket
mht. til avsatt tid til forskning i arbeidstiden. Høyere lønn til stipendiater, økonomiske
tilskudd og fleksible lønninger i forhold til forskningsopphold i utlandet ble også nevnt. Bedre
rammevilkår er en forutsetning for at forskning er gjennomførbar parallelt med klinisk
virksomhet. Det bør være et integrert krav av publikasjoner og/eller presentasjoner på
nasjonale møter ved videre- og etterutdanning. Det ble også nevnt at vitenskapelige
publikasjoner burde være et krav i sideutdanningen av leger.

4.2 Organisatoriske tiltak og tilbud
Sekretærtjenester og økonomiske tilskudd ble foreslått. Legeforeningen bør også øke sitt
kurstilbud innen forskning (omfatter hele prosessen) og særlig klinisk forskning. Dette ble
ikke spesifisert nærmere, men det ble foreslått fra flere foreninger at Legeforeningen burde
arrangere forskningsseminarer for de fagmedisinske foreningene. Legeforeningen burde bidra
til nettverksstimulering, nettverksbygging og samarbeid – på tvers av foreninger og fagmiljø.
Eksempler på dette kan være å opprette en nettside, kanskje et eget område for forskning på
foreningens hjemmeside. Initiativ ovenfor norsk næringsliv ble nevnt uten at dette ble
spesifisert eller eksemplifisert nærmere. Legeforeningen kan bidra med et konkret beløp til
forskning (f.eks. gjennom små stipender som tildeles kvalifiserte søkere). Frikjøp fra klinisk
virksomhet er også nevnt av flere.

5. Diskusjon
Det er flere svakheter ved denne undersøkelsen. For det første er det fortsatt uklart hvilken
rolle de fagmedisinske foreningene bør ha i forbindelse med forskningsrelaterte aktiviteter.
Skal de primært drive med forskningsformidling, eller skal de også bidra med data og
økonomi til den forskningen medlemmene driver? For det andre kommer det ikke klart nok
fram hvilke rammevilkår som eksisterer i dag. Har foreningene utarbeidet mandater eller mål
på hvordan man skal satse på forskning, og skal satsing på forskning være et initiativ som
kommer fra foreningen? Bør det være et krav om at ett eller flere av medlemmene i styret i en
fagmedisinsk forening driver aktivt med forskning?
Vi får noen svar på disse spørsmålene i kommentarene til punkt 2 om forskningsutvalg.
Informasjonen som blir gitt av de foreningene som ikke hadde forskningsutvalg viser at et
slikt utvalg ikke nødvendigvis bør være på plass for at forskningsaktivitetene skal fremmes,
men bare er en av flere mulige måter å gjøre det på. Noen foreninger oppgir også at deres
oppgave ikke er å drive forskning, men å styrke rammevilkårene for forskning. Den rollen
forskningsutvalgene har virker derfor noe uavklart, og nye spørsmål dukker opp i kjølvannet
av de svarene som blir gitt.
Alt i alt viser de innkomne svarene at noen fagmedisinske foreninger har et omfattende
forskningsengasjement mens andre har lite å skilte med. Undersøkelsen bekrefter dermed at
det sannsynligvis kan gjøres betydelig mer fra Legeforeningens side for å bevisstgjøre og
koordinere de fagmedisinske foreningene.
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Tabellarisk oversikt over tilbakemeldingene
Spesielle aktiviteter

1

2

3

Den norske
patologiforeningen

Norsk anestesiologisk
forening

Norsk barne- og
ungdomspsykiatrisk
forening

Foregår trad en del forskning
i patologimiljøet,
prisutdeling til beste
forskningsprestasjon ved
årsmøtene, planlagt kurs
(forskning i patologi)

Høstmøte,
NAF-forum

Årsmøte seminar, Forskning
som tema på BUP dagene
hvert år

Forskningsutvalg, aktivt
og oppgaver de
ivaretar
primært:
Ja
Initiativ og tiltak
som kan øke
forskningsaktivit
et i norske
patologimiljøer,
stimulere til
samarbeid
mellom ulike
miljøer der dette
er naturlig,
synliggjøring av
pågående
forskningsaktivit
eter
Ja
Gi styret råd i
spm om
anestesiologisk
forskning,
rekruttering og
behov for
forskningsstillin
ger, fremme
saker for styret,
ansvar for
utdeling av ulike
priser, legater,
stipender,
arbeide for at
ytterligere
forskningsmidle
r skaffes til veie
Nei

Hvordan stimulere FMF til økt forskning/ Hva
kan DNLF bidra med for å øke omfanget av
forskningsaktiviteter og stimulere flere leger til
å forske
FMF

•
•
•

DNLF:
•
•
•
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Norsk barnekirurgisk
forening

Norsk
barnelegeforening

Kirurgisk høstmøte,
Premiering av beste
barnekirurgiske foredrag
publisering av tidsskriftet
Kirurgen

Nei

To møter i året, oppmuntring
av viteskapelig aktivitet
gjennom sesjoner for frie
foredrag, to prisutdelinger;
beste kasuistikk og beste
vitenskapelig foredrag,
Initiativ ovenfor
myndighetene for å opprette
kompetansesenter- og
nettverk for pediatrisk
farmakoterapi, et delmål skal
være å bygge opp

Nei

Arrangere seminar
Nettverkstimulering
Bygge ut nettsider som gir relevant
informasjon om forskning

FMF
•
•
•

DNLF:
•
•

FMF

•
•
•

DNLF
•
4

Synliggjøre pågående forskning i
årsrapport og på nettsider
Jobbe for å opprette flere
fordypningstillinger med støtte fra Dnlf
sentralt
Innføring av to-løpsmodell for leger i
spesialisering

FMF

•

DNLF:
•
DNLF:
•
•
•
•

Årsmøter – viktig møteplass,
forskningspriser,
FMF må dokumentere og framlegge plan
ovenfor Dnlf

Større satsing på D-stillingene ved
sykehusene,
faglighet bør ha høyere prioritet enn
foreningsvirksomhet, tettere monitorering
av de FMF aktiviteter mht faglig
utvikling generelt og forskning spesielt

Forskningsutvalg
Informasjon
Forskningsseminar

Forskningsveiledning, kurs og
nettverksbygging
Søknader til Dnlf`s Forskningsfond

Øremerking av betalt arbeidstid til
forskning
Allokere fonds til forskning,
Initiativ overfor norsk næringsliv,
Lønnsforhold,
Økt arbeidstid i professor II stillingene

9

6

Norsk Cardiologisk
selskap

forskningskompetanse
innefor feltet legemidler og
barn
Stipendiatdag i tilslutning til
NCS- vintermøte, Vårmøtet,
NCS-kliniske forsknings og
utviklingstipend,
Reisestipend ved
internasjonal kongress, Ole
Storstein prisen, Ncs
hederstegn.

Nei

FMF

•
•
•

DNLF
•
•

7

8

Norsk dermatologisk
selskap

Norsk forening for
Allmennmedisin

Forskningsseminar,
Forskningsstipender,
Reisestipend

Bidratt i etableringen av 4
allemennmedisinske
forskningsenheter,
Allmennmedisinsk
forskningsfond, Kontakt og
samarbeid med
forskningsenheter og
institutter, NFAs leder deltar
på det årlige
allmennmedisinske
universitetsmøte.
Foreningens infrastruktur er
laget med henblikk på å
arbeide med forskning og
fagutvikling

Ja
Oversikt over
forskningsaktivit
eten, i
helseregionene,
oversikt over
stipender og
legater det kan
søkes støtte fra,
gi råd om
hvordan komme
i gang med
prosjekter, ha
samarbeid med
styret i Nds og
ansvar for
forskningssemin
arene
Ja
Tildeling av
stipend, arbeide
med faglige og
etiske
utfordringer,
samhandling
mellom
legemiddelsindu
stri og reiser,
høringer om
forskningsrelater
te emner

•
•
DNLF
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Ingen oppgitte eksempler

Ja
Rapportere årlig
om NFAM sine
aktiviteter,
etablere og
vedlikeholde

Bedre økonomiske forhold for
stipendiater
Flere forskerstillinger

Øremerkede midler
Forskningsseminarer
Kurs i vitenskapelig forfatterskap
Avsetting av økonomiske midler
Bidra i lovregulering av
forskningsaktivitetene
Bedre rammebetingelser - flere
stipendiatstillinger, øke antall prosjekter,
økte driftsmidler

FMF

•

Norsk forening for
arbeidsmedisin

Faglig merittering,
Forskningskompetanse bør gi økonomisk
uttelling
Bedre lønnsvilkår til forskere

FMF

DNLF
•

9

Spesifikke tiltak rettet mot
forskermiljøene
Samling og nettverksbygging,
Møteplasser for forskning

DNLF
•
•
•

Foreningene skal ikke selv drive
forskning, men arbeide for og stimulere
til økt allmennmedisinsk forskning
Sikre allmennpraktiker-stipendene,
Øke bevilgningen ved foreningens fond I,
Muligheter for at legene kan arbeide
deltid som forsker ved siden av klinisk
aktivitet
Finansiering, sikre og øke bevilgningene
til de medisinske fakultetene inkludert
allmenn- og samfunnsmedisinske
instituttene

Økte forskningsrammer til de medisinske
fagmiljøene som faller utenfor
helseforetakene og dermed får mye
mindre forskningsmidler enn
spesialisthelsetjenesten
Systematisk kartlegging av misforholdet
mht ressurser i norsk medisinsk forskning
med målsetning om å bedre denne
skjevfordelingen.
Behov for økning i antall allmennlegeren forutsetning for å få til en ønsket
økning i allmennmedisinsk forskning
Innspill om organisering av
forskningsaktiviteter,
Sikre mulighetene for videre forskning
eter avlagt Phd
Foreslå merittregler for Phd og

10

10

11

12

Norsk forening for
bryst og
endokrinkirurgi
Norsk forening for
fysikalsk medisin og
rehabilitering

Norsk forening for
gastroenterologisk
kirurgi

Ingen

Frie foredrag på høst og
vårmøter, Utarbeidet oversikt
over pågående forskning
blant medlemmene som er
publisert på nettsiden og
distribuert ut på møtene
Vårmøte og frie foredrag på
høstmøtene med lokale
materialer og
kvalitetssikringsprosjekter

NFAM`s
forskningsstrate
gi, pådriver for
etablering av
forskningsnettve
rk i Norge og
internasjonalt,
oppdatert
oversikt over
relevante
forskningsprosje
kter,
forskningsmidle
r, rapportering
og oversikt over
publikasjoner,
Gi råd til NFAM
i spørsmål om
forskning,
Kontakt med
Dnlf`s utvalg.
Nei

professorkompetanse innen
arbeidsmedisin

Ja men ikke
vært aktivt på
mange år

DNLF

Nei

FMF

•
•

Øke rekrutteringen til faget
Dnlf`s egne forslag

•

Faglige møter, markedsføre større
internasjonale møter – oppfordre til
innsending av abstrakt til disse

DNLF
•
13

Norsk forening for
immunologi og
transfusjonsmedisin

Forskningstungt fag, Mange
medlemmer med doktorgrad,
vitenskapelig fond hvorav
avkastningen deles ut til
forskningsformål innen
fagområdet

Nei

FMF
•

DNLF
•
•

14

Norsk forening for
infeksjonsmedisin

Stipendiatutvalg, avsatte
midler for å stimulere til
tverrfaglige
forskningsprosjekter,
Forskningsdatabaser

Nei,
Ønsker heler å
støtte
enkeltpersoner
som ”brenner”
for et tema (jmfr
endocarditt og
HIV) enn å
opprette ”soven
de” utvalg uten
konkrete
arbeidsoppgaver

Forskning og tid til forskning bør
skjermes i arbeidstiden

FMF

•

DNLF
•
•
•
•
•
•
•

Inkludere forskerutdanningen som en
integrert del av spesialist-utdanningen,
Forskningsfond (nevner flere eksempler)
Løfte status og oppmerksomhet rundt
forskning
Sikre at ikke forskning blir skadelidende i
helseforetakenes budsjettkutt

Stimulere til at medlemmene forsker på
tema, Bedre vilkårene for forskning som
er initiert av legene selv og ikke
industrien

Anmode HOD om å be HFène i større
grad rapportere tilbake på kvalitetsmål,
Tilskudd av midler,
Utarbeide formaliserte titler etter
godkjente kurs,
Oppfordre landets sykehus til å opprette
symbolske stimuleringsmidler,
Forskningsrelatert aktiviteter som et krav
i LEIF malen (hvis den formaliseres)
Stimulere overleger til
forskningsaktiviteter – Å bli sett
Øke post.doc permisjonen

11

15

Norsk forening for
klinisk farmakologi

Forskningsaktivitet foregår
på alle de kliniske
farmakologiske avd. i Norge,
I sideutdanning kan inntil ½
år være forskningsaktivitet

Nei

FMF

•

DNLF
•
•
•
•

16

Norsk forening for
klinisk nevrofysiologi

To årlige fagmøter, kurs

Nei

•
•
•
•
•

•
Norsk forening for
lungemedisin

Vår og høstmøter,
Forskningskonferranse,
Faglig støtte, samarbeid med
legemiddelindustri,
eksempler nevnt,
Prisutdelinger

Ja

FMF

•
•
•
•

DNLF
•
18

Norsk forening for
maxillofacial kirurgi

Ingen

Nei, men
planlagt start i
oktober

•

•
•

20

21

22

23

Norsk forening for
medisinsk biokjemi
Norsk forening for
medisinsk genetikk

Norsk forening for
medisinsk
mikrobiologi
Norsk forening for
Nukleærmedisin og
Molekylær
Avbildning

Norsk forening for
otorhinolaryngologi
(ØNH):

Vårkurs

Nei

Trad. et forskningsaktivt fag
i regi av de enkelte
avdelingene i samarbeid med
universitetene,
Prisutdeling/reisestipend
Nei

Nei

Har kjøpt seg inn i
Noraforum (NRF) og har satt
opp felles høstmøter, gir
muligheter for LIS og delta
samt publisere sine
forskningresultater i et større
miljø.
Årsmøte med presentasjon av
akademisk virksomhet,
Forskningsstipend

Nei

Finansiering
reisestipend,
Inkludere frie foredrag på fagmøter,
forskerkurs, kvalitetsarbeid,
workshop med internasjonal deltagelse

Finansiere FMF`s arbeid ved
tilleggsbevilgninger etter søknad,
Administrativ hjelp til å arrangere
internasjonale møter
Forskningstema på møter
Foreningen bør være et bindeledd
mellom fagmiljøene i Norge,
Medlemmene bør gis muligheter til å
delta på internasjonale konferanser
premiering og forskningspriser,
Internasjonalt engasjement,
Forskningsveiledning, kurs,
nettverksbygging og forskningsledelse

FMF

DNLF
•

19

Forskning viktig – ikke salderingspost
Sette av tid og ressurser,
Bygge ut tilbud om veiledertjenester og
kurs,
Etablere forskningssamarbeid mellom
ulike spesialiteter, spesielt mellom
basalfag og kliniske fag

FMF

DNLF
•

17

Bevisstgjøring av ledere til å sette av tid
til forskning

Mer meritterende både økonomisk og
jobbmessig å drive med forskning
Initiering av større kontakt med
fagmiljøer i andre land, økt
forskningsveiledning,
Obligatoriske forskerkurs i alle
spesialiteter,
øke antall forskerstillinger, pålagte
forskningsaktiviteter i tjenesteplaner

Nei

FMF

•

DNLF
•
Ja ”Rådgivende
utvalg for
forskning”,

FMF

•

Samarbeid med andre spesialiteter er en
forutsetning
Møteplass/møter mellom og for kliniske
foreninger

Forskningskurs, forskersamarbeid på
tvers av sykehusene, fjernveiledning

12

Bistå styret
aktivt, Komme
med innspill,
dialog med
styret

DNLF
•
•

24

Norsk forening for
samfunnsmedisin

Ingen aktiviteter

Nei men
planlegger å
starte et

FMF
•
•

DNLF
•
25

26

27

28

29

Norsk
gastrolenterologisk
forening

Norsk geriatrisk
forening

Norsk gynekologisk
forening

Norsk Indremedisinsk
forening
Norsk karkirurgisk
forening

Nasjonale registre
Forskningsfond,
stipendutdeling, Samarbeid
med industri og
utstyrsleverandører for å
skaffe midler til
forskningsprosjekter
Internettbasert møte,
Forskningskoordinator,
Høstmøte, Nettverk,
Nasjonal kongress EAMA –
kursvirksomhet, bidrar med
økonomisk støtte til
medlemmer som presenterer
forskningsprosjekter på
internasjonale kongresser

Nei

Årsmøte, Foreningens
hederspris,
Forskningsstipend som deles
ut i samarbeid med
industrien, Vårmøte,
Medarrangør av internasjonal
kongress hvert 2 år, medeier i
fagtidsskriftet Acta
Obstreticia; Kvalitetsutvalg i
NGF utgir faglige veiledere,
Aktive underutvalg
Tilbud om å være med på
kurs i Paris om klinisk
forskning
Temaer under arbeid i regi
av NKKF; se eksempler,

Nei

•
•

DNLF
•
•
•

Nei, dette finnes
kun på
foretaksnivå

•
DNLF
•

DNLF
•
•

•
Norsk kirurgisk
forening

Har en viktig overordnet
rolle ifht forskningsarbeid og
rammebetingelser,
Høstmøtet, representert i
UEMS for å være med på
den Europeiske arenaen

Nei

Oppfordre sykehus til frikjøp av tid til
forskning
Flere D-stillinger på mindre sykehus
Bidra til å øke stipendiatlønninger

Opprettelse av stipendiatstillinger, bygge
opp veieledningskompetanse
Kurs i praktisk forskerveiledning
Økt støtte til personer som deltar i arbeid
på møter og kongresser,
Støtte til opprettelse av kliniske
stipendiatstillinger,
Støtte opp om interdisiplinær forskning
Arbeide for opprettelsen av
kombinasjonsstillinger

Arbeide for økt lønn til forskere og at for
at forskning blir vektlagt ved ansettelser

FMF

DNLF
•
•
•

30

Dnlf`s enhet for forskning vil kunne bidra
her

FMF
•

Nei

Styrke kontakt mellom store og små
samfunnsmedisinske miljøer,
Utnevne medlemmer som oppfordrninger
til forskning i samfunnsmedisinske
miljøer

FMF
•

Ja (snart)

Økonomisk støtte og arrangement for
forskerkurs,
Tilrettelegge for kombinasjonsstillinger

DNLF
•
•
•
•

Frie midler til forskning, mulighet for
lønnet arbeid for personer med ønskede
kompetanse, stille krav til kvalitet av det
kliniske arbeidet
Frikjøp av personaltimer for forskning,
sekretærtjenester,
Integrert krav av publikasjoner eller
presentasjoner på nasjonale møter i
videre- og etterutdanning,
Stilling for forskningsoverlege,
forskningsstipender
Samarbeid
bedre rammevilkår
Overordnet organisering,
opprettelse av flere d- stillinger,

13

•
•
•

31

Norsk nevrokirurgisk
forening

Kirurgisk høstmøte

Nei

FMF
•

DNLF
•

32

Norsk nevrologisk
forening

Nevrodagene, reisestipend og
premier til beste innlegg,
uanhengige priser for god
nevrologisk forskning

Nei

•

•
•
•

Norsk nyremedisinsk
forening

Forskningsfond, reisestipend,
årsmøte, søknader om frie
bidrag til forskning fra
industrien

Nei, Komité
som vurderer
innkomne
søknader som
støtte til
forskning

FMF

•

DNLF
•
•

34

35

Norsk oftalmologisk
forening

Norsk onkologisk
forening

Finansierer Acta
Ophthamologica for
medlemmene, frie foredrag
på vår og høstmøter,
forskningstipend, Vår 2008
Nordisk Oftalmologisk
Kongress i Tromsø, Hjalmar
Schiøtz minnefond og
medalje
I utgangspunktet ikke

Ja, Vært sterkt
involvert i
Nordisk
Oftalmologisk
kongress i
Tromsø, jobber
med
opprettelsen av
et nytt
forskningsfond
Nei

Norsk ortopedisk
forening

Eier og drifter 3 store
kvalitetsregistre, høstmøte,

Ja (kommer)
Strategier for å

Arbeide på overordnet plan ifht til
helsemyndighetene for å understreke
forskningens betydning og forbedring av
kvalitet på de medisinske tilbud
Økonomiske tilskudd til
forskningsstøttende virksomhet, forslag
om at styrene i FMF bør ha en
representant som driver aktiv forskning
så fremt foreningen har et eget
forskningsutvalg
Arbeide for flere d-stillinger/ mulighet
for dobbeltløp for yngre leger,
Konkurransedyktig lønn til
forskningsstillinger,
stimulere til nettverksdannelse spesielt
mellom basalmedisinske og kliniske
miljøer,
forankring av forskningsansvaret i
ledelsen for kliniske avdelinger ved
universitets- og regionsykehus
Utlyse små stipender mot at DNLF bidrar
med konkrete beløp.
Forhandle fram vaktplaner/bemanning
som gjør det lettere å sette av tid til
forskningsaktiviteter,
Formidle at faglige ledere bør
tilrettelegge for forskning på egen
avdeling/seksjon

FMF
•

DNLF
•

FMF

•
•

36

Initiativ til virksomhet som omfatter
kvalitetssikring, utarbeidelse av
behandlingsstandarder, innhenting av
virksomhetstall

FMF

DNLF
•

33

frikjøp til forskning,
fleksible løsninger i forhold til
forskningsopphold i utlandet,
økt premiering, systematisk arbeid opp
mot helseforetakene og universitetene for
å skape gode vilkår

DNLF
•
•
•
FMF
•

Større vektleggeling av
forskningsresultater ved ansettelser,
lønnstillegg for publiserte
forskningsresultater
Skape holdninger for at forskning skal
telle mer

Frikjøp, øremerking av tid og penger til
klinisk virksomhet,
Jobbe tettere opp mot de ulike
faggruppene f. eks ved å begynner å
arrangere årsmøter,
Forskningsfond
Forskningsledelse
Bedre rammevilkår,
Stipendmidler fra Dnlf til FMF, økt

14

utdeling av forskningspriser/
Fellowshipstipendier

øke forskningsaktivitet i
forenings/
fagmiljø, utdele
Nof`s
forskningstipend
ier

tilskudd fra DNLF basert på
forskningsproduksjon
DNLF
•
•
•

37

38

39

Norsk plastikk
kirurgisk forening

Premiering av beste
plastikkirurgiske innlegg på
kirurgisk høstmøte

Nei

Norsk Psykiatrisk
forening

Ikke direkte involvert i
forskningsprosjekter,
Gjennombruddsprosjektene
og Psykiatriveka, arbeider for
at det blir mulighet til
dobbeltløp i
spesialistutdannelsen for LIS
leger i psykiatrien

Nei

Høst, vårmøter, forslag om å
etablere et
forskningsintitutt ”RadForsk
” med dette som formål,
Stipendiatnettverk,
Forskningskurs

Ja
Nettverksbyggin
g,
Forskningskurs,
Økonomisk
støtte

Norsk radiologisk
forening

FMF
•

Doktorgrad og forskningskompetanse bør
gi mer uttelling ved ansettelser – både
økonomisk og vurderingsmessig

•

bør ikke drive med forskning

FMF

DNLF
•
•

Norsk revmatologisk
forening

Nasjonale registre over ulike
sykdommer, regelmessige
kurs 2 ganger i året, Vår og
høstmøter

Nei

•

DNLF
•

•

•

42

Norsk selskap for
endokrinologi

Norsk selskap for
hematologi

Nasjonale studier – nasjonal
kartlegging av binyresvikt og
inkludere disse pasientene i
et eget pasientregister og
biobank, Årlige vintermøter,
reisestøtte til endokrinologer
som når fram med faglige
innlegg til presentasjon på
internasjonale møter

Nei

Aktiv i fht utvikling av
handlingsprogrammer som
igjen har stimulert til
koordinering av enkelte

Nei

Nettverksbygging, arrangere
forskningskurs, økonomisk støtte

Økonomisk og administrativ støtte til å
drive disse nettverkene og støtte til å
utarbeide et strategidokument,
Arrangere veilederkurs,
Bidra til samarbeid med andre nasjonale
og internasjonale
forskningsutvalg/institutt innenfor andre
fagspesialiteter

FMF

DNLF
•

41

Høyere lønn til stipendiater, mer vekt på
fagmedisin,
Fremme resultater av norsk forskning på
en bedre måte, presse på for økte midler,
kreve at alle overlegestillinger på
universitetsklinikker og sentralsykehus
får avsatt tid til forskning

FMF

•
•

40

Større vektlegging av basalmedisin i
medisinutdanningen, obligatoriske
utdanningskurs,
Del i gruppe I-tjenesten, stipender,
kombinasjonsstillinger,
Krav om at alle LIS leger skal ha
publisert et forskningsarbeide i sin
utdanningstid, arrangere flere forskerkurs
spesielt for veiledere

Stimulere til økt forskning gjennom
kvalitetsikring, initiativ og opprettelse av
sykdomsregistre nyttig og stimulerende
Tilrettelegge for samarbeid mellom
sykdomsregistre og /eller
behandlingsrettede registre mellom
FMFène,
Nettverksbygging, samarbeid om
datahåndtering, programutvikling,
økonomi og lovgivning

FMF
•

DNLF
•
•

FMF

•

skal ikke primært drive forskning, men
tilrettelegge for det gjennom samarbeid
forskningsmiljøene i mellom
Større vekt på forskningskompetanse i
sentrale forhandlinger om lønn,
Støtte til internasjonale konferanser i regi
av foreningene, bygge opp nettverk,
samarbeid nasjonalt og internasjonalt
Forskning bør skje gjennom de enkelte
fagmiljøene, NSH kan bidra til å
tilrettelegge for kliniske studier og

15

forskningsaktiviteter,
biobanker, Leukemiregister

translasjonsforskning
DNLF
•

43

Norsk
Thoraxkirurgisk
forening

Hjerteregisteret og Norsk
thoraxkirurgiregister

Nei

FMF

•

DNLF
•
44

Norsk urologisk
forening

Høstmøte

Nei
Har en stiftelse
som har som
formål å fremme
forskning blant
urologer som
har vært opptatt
av undervisning
for
medlemmene.
Det er for tiden
ingen forskning
utgått fra
instituttet.

FMF

•

DNLF
•

Dnlf`s rolle bør rettes mot
arbeidsordninger og lønnsvilkår som gjør
det mulig å forske, Arbeide for at
forskere skal få innflytelse i ledelse av
avdelingene
Forskning ikke hensiktsmessig
satsingsområde gjennom foreningen
Bidra til å øke antall d-stillinger, kurs i
forskningsveiledning
Kanskje ikke riktig å legge for mye
administrasjon av forskningsaktivitet på
styrene i foreningene
Støtte opp om høstmøter, vinter og
vårmøter, pådriver til å opprette dstillinger til klinisk forskningsaktivitet
ute på de kliniske avdelingene
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