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En ny nettavis, www.forskning.no, med
mål om bred og folkelig forskningsfor-
midling, er lansert. Helse er ett av 
hovedområdene i den nettbaserte
forskningsavisen.

Nettavisen er et fellesprosjekt eid og drevet
av flere store aktører i Forsknings-Norge. For
å appellere til folk flest, er kjendiser som Jon
Bing og Harald Eia tatt med på laget, som
gjesteskribenter.

Sentrale forskningsmiljøer mangler 
– Dette er et unikt prosjekt. Vi kjenner ingen
andre land i verden som har et liknende nett-
sted for forskningsformidling med så mange
viktig aktører involvert, sier Paal Alme, sty-
releder for det nye nettstedet og direktør for
informasjon i Norges forskningsråd. 

Det er Forskningsrådet som har tatt initi-
ativet, og med seg på eiersiden har de uni-
versitetene i Oslo, Trondheim og Tromsø,
flere høyskoler, Norsk polarinstitutt, Agder-
forskning og Nordlandsforskning. Men en
del sentral forskningsmiljøer glimrer med sitt
fravær. Universitetet i Bergen er blant forsk-
ningsmiljøene som har valgt å sitte på gjer-

det og vente å se hvordan den nye nettavisen
utvikler seg.

Bakgrunnen for dannelsen er et ønske om
i større grad å samle og koordinere forsk-
ningsformidlingen i Norge. Med over 200
norske nettsteder der det drives forsknings-
formidling kan det være vanskelig å orien-
tere seg. Sentralt i målsettingen står ønsket
om å bedre forskningens omdømme og gjen-
nomslag i det norske samfunnet.

– Med tanke på å skape bred folkelig for-
ståelse for økte bevilgninger til forskning i
Norge er god forskningsformidling alfa og
omega. www.forskning.no vil bli en unik mu-
lighet for forskere til å formidle resultater fra
forskning, sa forskningsminister Kristin Cle-
met da hun åpnet det nye nettstedet sammen
med ansvarlig redaktør Steinar Q. Andersen.
Clemet fikk støtte av professor i rettsinfor-
matikk Jon Bing som påpekte at forsknings-
formidling er en forpliktelse i henhold til uni-
versitetsloven.

Stoffet på www.forskning.no vil ha en
journalistisk vinkling og er i hovedsak pro-
dusert av en stab med profesjonelle journa-
lister. Nettavisen skal drives etter redaktør-
plakaten. 

Forskere frykter knapp formidling
Sosiolog og humorist Harald Eia kunne un-
der lanseringen av forskningsavisen trekke
frem flere eksempler på mindre heldig forsk-
ningsformidling i TV der formkravene er do-
minerende.

– Forskere er altfor redde for formidling i
den journalistiske sjangeren. De må være vil-
lige til å trekke frem kun hovedfunn og å for-
enkle, mener Harald Eia. Han peker på at
NRK i større grad ønsker å bruke forskere,
men forskerne trekker seg i frykt for at TV-
mediets formkrav skal føre til sanksjoner fra
forskerkolleger og fagmiljø.

Internett som medium er muligens mindre
skremmende for forskere. Hensikten med
nettavisen er også at journalister i andre me-
dier skal kunne snappe opp og viderefor-
midle forskningsresultater.
– Stine Bjerkestrand Nesje, Nettredaksjonen
stine.nesje@legeforeningen.no

Ny sykmeldingsattest med plass for
forenklet funksjonsvurdering skal
være i virksomhet fra 1. mai 2002.

Det nye skjemaet følger i kjølvannet av in-
tensjonsavtalen om et mer inkluderende ar-
beidsliv, der sentrale myndigheter og partene
i arbeidslivet setter som mål å redusere sy-
kefraværet med minst 20 % innen utgangen
av 2005 (1, 2). Representanter fra Legefore-
ningen, partene i arbeidslivet, Sosialdeparte-
mentet og Rikstrygdeverket har utarbeidet
blanketten. 

Aktivitet fremfor passivitet
– Hensikten med det nye skjemaet er å an-
spore til at legen hele tiden skal tenke akti-
vitet og arbeid, fremfor passivitet og syke-
fravær for pasienten, sier fungerende avde-
lingsdirektør Nanna Stender i Rikstrygde-
verket.

Legen må blant annet foreta en avveiing
av om vedkommende som skal sykmeldes
kan benytte aktiv sykmelding eller om ordi-
nært arbeid med reisetilskudd kan være et al-
ternativ til sykepenger. Skjemaet har videre
en rubrikk for forenklet funksjonsvurdering,
hvor legen skal svare på spørsmål om hvor-
vidt pasienten antas å kunne gjenoppta nå-
værende arbeid, om pasienten trenger tilret-
telagt arbeid eller annet arbeid, hvilke ar-
beidsoppgaver pasienten ikke bør utføre eller

utsettes for, og forhold som berører arbeids-
miljø. Disse opplysningene skal besvares in-
nen fire uker etter at pasienten ble sykmeldt. 

– Gjennom denne forenklede funksjons-
vurderingen gir legen innspill til dialogen
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om hva
arbeidstakeren kan utføre av arbeid til tross
for sykdom. Dette er legenes bidrag til et in-
kluderende arbeidsliv. Vi har store forvent-
ninger til at dette blir vellykket, sier Nanna
Stender.

Forsøket verdt
Leder av Alment praktiserende lægers fore-
ning, Kjell Maartmann-Moe, er spent på om
skjemaet vil få noen effekt, men mener at inn-
føring av funksjonsvurdering for å få ned sy-
kefraværet, er forsøket verdt. 

– Skjemaet legger opp til en mentalitets-
endring. I stedet for å sykmelde folk sja-
blonaktig, skal legen vurdere om pasienter
kan gjøre nytte for seg i en eller annen form
på arbeidsplassen, og gi råd og hjelp til 
arbeidstaker og -giver om hvordan eventuell
restfunksjon kan utnyttes. Når man for ek-
sempel må fylle ut en egen rubrikk om at en
person ikke kan gå på arbeid, må legen kan-
skje tenke seg mer om før han eller hun vur-
derer om pasienten må være helt borte fra ar-
beid. Ut fra faglige så vel som samfunns-
messige betraktninger, er det viktig at leger
bidrar med sitt for å få ned sykefraværet, me-
ner Maartmann-Moe. 

Han presiserer at den nye sykmeldings-
attesten ikke skal gi merarbeid for legen.
– Ingrid M. Høie, Tidsskriftet
ingrid.hoie@legeforeningen.no
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