
AKTUELT I FORENINGEN       

784 Tidsskr Nor Lægeforen nr. 6, 2007; 127 784

Allmennmedisinsk forskning styrkes784

Som ledd i satsningen for å styrke praksisnær og klinisk forskning i allmennmedisin, er det nå etablert 
allmennmedisinske forskningsenheter både i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Det har lenge vært behov for å styrke all-
mennmedisinsk forskning i Norge (1), og 
en lengre modningsprosess i et samspill 
mellom akademiske miljøer, Legefor-
eningen og forvaltningen gir nå resultater 
(2, 3). Helse- og omsorgsdepartementet har 
i et strategidokument oppsummert sin mål-
setting for å styrke allmennmedisinsk forsk-
ning de neste fem årene:
– Legge til rette for oppbygging, organise-

ring og finansiering av infrastruktur for 
ivaretakelse av praksisnær allmennmedi-
sinsk forskning

– Styrke forskning på allmennlegers for-
skrivning av legemidler

– Vurdere en styrking av forskning på all-
mennlegenes beslutningsgrunnlag ved for-
ordning av medikamentell behandling (4).

Nye forskningsenheter
I statsbudsjettet for 2007 er det bevilget 
midler til etablering av allmennmedisinske 
forskningsenheter (AFE) som skal danne 
grunnlaget for en langsiktig satsning innen 
praksisnær, klinisk forskning i allmennme-
disin. Forskningsenhetene er lagt til de all-
menn- og samfunnsmedisinske instituttene 

som eksternt finansierte prosjekt. En forut-
setning for realiseringene av planene er at 
myndighetene faktisk følger opp satsningen 
med betydelig økte ressurser de kommende 
årene. 31.1. 2007 ble det arrangert et møte 
i Oslo mellom nytilsatte forskere ved forsk-
ningsenhetene i Bergen, Oslo, Tromsø og 
Trondheim, representanter fra det akade-
miske allmennmedisinske miljøet, Sosial- 
og helsedirektoratet (ShDir) og Norsk 
forening for allmennmedisin.

Hva skal det forskes på?
Under møtet ble det bl.a. pekt på behov for 
mer systematisk kunnskap innenfor store 
sykdomsgrupper som for eksempel dia-
betes, kronisk obstruktiv lungesykdom, 
kreft, hjerte- og karsykdom, infeksjons-
sykdom og muskel- og skjelettlidelser. 
Det ble også etterlyst mer kunnskap om 
kommunikasjon, forebygging, rehabilite-
ring og samhandling innen helsetjenesten. 
Det er også behov for mer grunnleggende 
allmennmedisinsk teoriutvikling. Det var 
enighet om at problemstillingene man skal 
forske på må være forankret i det allmenn-
medisinske fagets egenart.

Eget forskningsfond
Gisle Roksund, leder i Norsk forening for 
allmennmedisin, orienterte om det nyopp-
rettede Allmennmedisinsk forskningsfond 
som har til mål «å fremme allmennmedi-
sinsk forskning på allmennmedisinens pre-
misser og bidra til etablering og nasjonal 
koordinering av aktivitetene ved de fire all-
mennmedisinske forskningsenhetene.» 
Ved taksforhandlingene mellom Staten/KS 
og Legeforeningen ble det som et utgangs-
punkt sist sommer avsatt to millioner kro-
ner til fondet. Legeforeningen vil gjennom 
dette fondet etter hvert kunne få en viktig 
rolle i å støtte fellesaktiviteter og enkelt-
stående forskningsprosjekter ved forsk-
ningsenhetene.

Rekruttering
De allmennmedisinske forskningsenhetene 
skal rekruttere leger som i kortere eller lengre 
perioder kan vie sin arbeidstid, helt eller del-
vis, til forskning. Det var enighet om at forsk-
ningsmidler og gode prosjekter vil gjøre det 
lettere å rekruttere leger med nær tilknytning 
til praksisfeltet. Det ble understreket at for 
mange allmennleger vil fleksibilitet i forhold 
til egen praksis være en forutsetning for 
å kunne forske. Forskningsenhetene må også 
være synlige og tilgjengelige, og det må være 
et kollektivt ansvar for norsk akademisk 
allmennmedisin å styrke rekrutteringen av 
forskningsinteresserte leger.
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