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Ny satsing på forskning 
i allmennpraksis
– Nå er det politisk vilje til å diskutere organisering og finansiering av 
slik forskning, sa Kjell Røynesdal i Helse- og omsorgsdepartementet. 
Han orienterte om departementets tanker om forskning i allmenn-
praksis på et møte i Oslo i november.

– «Departementet ser et stort behov for 
å styrke forskning og fagutvikling innen 
allmennlegetjenesten på tjenestens egne 
premisser, og vil innlede et samarbeid med 
aktuelle miljøer og virksomheter for å drøfte 
hvordan et slikt utviklingsarbeid kan organi-
seres og finansieres», siterte han fra side 123 
i forslaget til statsbudsjett for 2005.

– Forskning i allmennpraksis er nå satt 
på den politiske dagsorden, sa han. Han 
trakk frem flere årsaker til dette, blant annet 
det faktum at yrkesvirksomheten forutsettes 
å være basert på forskning og systematisert 
kunnskap. Dessuten at befolkningen og 
samfunnet forventer høy kvalitet på 
allmennlegevirksomhet.

– Det allmennmedisinske kunnskaps-
grunnlaget må styrkes for å samsvare bedre 
med de faglige utfordringene som allmenn-
legene møter, fremholdt Kjell Maartmann-
Moe, leder i Alment praktiserende lægers 
forening. Han pekte på behovet for konkret 
handling både fra myndighetene og Legefor-
eningen. – Allmennmedisinsk forskning må 
raskt få en langsiktig, godt forankret, og 
solid offentlig finansiering slik at man får en 
styrking av slik forskning, understreket han.

Gode erfaringer i Danmark
Gert Almind, formann for Fagligt Råd for 
Forskningsfondet for Almen Praksis orien-
terte om den allmennmedisinske forsknin-
gen og dens historiske utvikling i Danmark. 
De hadde ved oppstart et inspirerende skan-
dinavisk samarbeid, og unngikk uenighet 
om geografiske og organisatoriske spørs-
mål i forbindelse med etableringen. Forsk-
ningsvirksomheten samarbeidet godt med 
den danske allmennlegeforeningen og Prak-
tiserende lægers organisation (P.L.O.). 
De hadde dessuten god nytte av samarbei-
det mellom Amtsrådsforeningen og P.L.O.

– Deres rolle i prosessen har hatt stor 
betydning for det gode resultatet, sa Almind.

– Fondets formål er å fremme forskning 
i allmennpraksis og helsevesenet for øvrig, 
sa Eva Zeuthen Bentsen fra Amtrådsfor-
eningen. Fondet driver de tre allmennme-
disinske forskningsenhetene og deler ut 
prosjektmidler. Det mottar 18 millioner 
danske kroner i året. Satsene er regulert 
i den danske overenskomsten. Forsknings-
utvalgets medlemmer vurderer søknader om 
støtte til prosjekter og det faglige rådet har 
som formål å veilede styret.

Hanne Hollnagel, forskningsleder og 
professor dr. med. ved Forskningsenheden 
for Almen Praksis i København, sa at 
allmennmedisinsk forskning ikke kan 
bygges på fondsbevilgninger til enkeltpro-
sjekter. Forskningsmiljøer er viktige. 
Det krever struktur, penger og faste bevilg-
ninger. Universitetene har ikke kapasitet til 
å dekke alle veiledningsoppgaver, heller 
ikke utvikling av teori og metode, da under-
visningen av medisinstudentene er en stor 
oppgave, fremholdt hun.

Praksisnær
Møtet samlet personer fra de viktigste 
miljøene innen allmennmedisin. Deltakerne 
drøftet mål, strategi og styrking av allmenn-
medisinsk forskning. Det var stor enighet 
om at forskningen må være praksisnær.

Viktigheten av at forskningsresultatene 
implementeres i legenes hverdag, ble 
understreket. Noen mente at man kanskje 
ikke må ha for store forventninger til at 
forskningen vil få betydning for allmenn-
medisinsk praksis. Det viktigste vil være at 
de som gjennomfører forskningsprosjekter 
lærer metodekunnskap og analyse av forsk-
ningsresultater.

Hvilke modeller som er best egnet for 
å finansiere slik forskning, er blant de 
områder som ennå ikke er avklart. Lege-
foreningens president mente at dette er 
spørsmål som vil finne sin løsning i et 
konstruktivt samarbeid med departementet.
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Husk søknadsfristen!
Søknadsfristen til utdanningsfond II og III er 
tre måneder etter avsluttet kurs/kongress. 
Fristen praktiseres strengt.

Høringer på Internett
Avgitte høringer fra Legeforeningen og 
høringer som er under arbeid finner du på 
www.legeforeningen.no/?id=51241

Norsk visepresident 
i Wonca Europe
Bjørn Gjelsvik, tidligere leder i Norsk sel-
skap for allmennmedisin (NSAM), er valgt 
til ny visepresident i Wonca Europe (World 
Organization of National Colleges, Acade-
mies and Academic Associations of Gen-
eral Practitioners/Family Physicians). Valget 
fant sted under verdens største konferanse 
for allmennpraktiserende leger, Wonca 
2004 i Orlando, Florida 13.–16.10. 2004.
Les mer: www.wonca2004.org/

Ny forening
Norsk forening for assistert befruktning 
(NOFAB) ble vedtatt opprettet på konsti-
tuerende generalforsamling 6.11. 2004. 
NOFAB er en tverrfaglig forening for 
fremme av kunnskap om assistert befrukt-
ning i Norge.
Les mer: http://www.legeforeningen.no/
index.gan?id=53533

Nærmere en bemanningsnorm 
for legetjenester i sykehjem
Sosialistisk Venstreparti har levert et privat 
forslag (Dokument 8-forslag) der det fore-
slås at Stortinget ber regjeringen utarbeide 
kriterier for en minstenorm for legedeknin-
gen ved norske sykehjem. Kriteriene fore-
slås lagt frem som del av forslaget til øko-
nomi i kommunesektoren for 2006.

Legeforeningens president, håper at 
Stortinget vil vedta bemanningsnormer for 
legetjenesten i sykehjem. – Det er åpen-
bart behov for å ta nasjonale grep for 
å sikre alle et anstendig nivå på de tjenes-
ter de mottar, sier han i en kommentar.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=53742

Fakturagebyr på reiser
Fra 1.12. 2004 har Berg-Hansen reisebu-
reau AS – Legeforeningens hovedsamar-
beidspartner for reiser og overnattinger – 
innført et fakturagebyr på 75 kroner pluss 
moms. Det beregnes ikke gebyr dersom 
reisen betales med kredittkort. Ved regi-
strering av kredittkort i reiseprofilen, gis det 
tilgang til Onlinebestilling av reiser. I dag 
betales ca. 40 % av reisene som søkes 
refundert av Legeforeningen med kreditt-
kort.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=52977 og www.legeforenin-
gen.no/index.gan?id=38445
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