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«Kvinner og barn først» 

N.K.S.’ forskningsstrategi 2014-2017 

Begrepsavklaringer  
 

Definisjoner 

“ FoU er: virksomhet av original karakter som utføres systematisk for å øke fondet av 
viten og for å bruke denne viten til å finne nye anvendelser ” 
(OECD, St.meld. nr. 39 (1998-99)  
 
Forskning og utvikling er virksomhet knyttet til ervervelse og utnyttelse av ny kunnskap 
(NOU 2000 :7 Ny giv for nyskaping)  

Begrepsavklaringer 

FoU kan deles inn i følgende tre aktiviteter: grunnforskning, anvendt forskning og 

utviklingsarbeid. 

Grunnforskning er eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å 

skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlaget for fenomener og 

observerbare fakta, uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk. 

Anvendt forskning er også virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til 

veie ny kunnskap. Anvendt forskning er imidlertid primært rettet mot bestemte praktiske 

mål eller anvendelser. 

Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra 

forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot: 

 å fremstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger, 

eller 

 å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer eller tjenester. 

Mer utførlige drøftinger av hvilke aktiviteter de ulike begrepene inkluderer, finnes i den 

såkalte «Frascati-manualen», norsk oversettelse i utdrag (NIFU, 1995). Kilde: Norges 

forskningsråd, 1999, men her gjengis også noe innhold som er relevant.  

 

 Klinisk forskning  

Pasientorientert forskning hvor mennesker er direkte involvert i undersøkelsen gjennom 
samhandling med forskeren eller dennes medarbeidere. Det omfattes også situasjoner 
hvor man undersøker biologisk materiale eller kognitive prosesser fra mennesker. 
Eksempler på slike studier er undersøkelser av sykdomsmekanismer, 
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behandlingsforsøk, kliniske forsøk eller utvikling av ny medisinsk teknologi, 
epidemiologisk og adferdsforskning, resultat og helseforskning. Fordi Norge har en stabil 
populasjon ligger det spesielt godt til rette for klinisk forskning i Norge. Registre for 
spesielle sykdomskategorier kan til eksempel ha stor epidemiologisk verdi som grunnlag 
for diagnostiske og terapeutiske retningslinjer. Basalforskning i relasjon til aktuelle 
patologiske tilstander eller sykdommer, såkalt pasientnær basalforskning eller 
translasjonsforskning, vil være spesielt viktig for å kunne ta ny basalkunnskap og nye 
metoder i bruk på et rasjonelt grunnlag. Forskning på sykdomsmekanismer og 
mekanismene for intervensjonseffekter vil gi forståelse som bakgrunn for optimal 
diagnostikk og behandling. 

Anvendt klinisk forskning  

Er grunnlaget for vitenskapsbasert (evidensbasert) praktisk medisin. Anvendt klinisk 
forskning tar utgangspunkt i teorier fra annen forskning, kliniske erfaringer og 
problemstillinger og har som mål å gi korrekt og etterprøvbar kunnskap om effekt av 
forebyggende tiltak, diagnostiske prosedyrer og terapeutisk intervensjon.  
 
Norges Forskningsråd (NFR) har definert anvendt klinisk forskning som: 
 

“ forskning som skaper grunnlag for direkte forbedringer i diagnostikk, behandling 
og pleie av pasienter, og bedre kostnadsutnyttelse av helsemidlene. Disse mål 
oppnås ved tre typer forskning”.  

 
1. Grunnforskning som tar for seg epidemiologisk årsaksforskning og biologisk 

og psykologisk basalforskning, kan hvis den har umiddelbar relevans for den 
daglige klinikk, klassifiseres som anvendt klinisk forskning. Men som regel vil 
ikke denne type forskning komme under begrepet anvendt klinisk forskning.  

 
2. Klinisk forskning i vanlig forstand. Gullstandarden er den kontrollerte, 

randomiserte klinisk studie, ofte på store grupper pasienter. Slike prosjekter er 
tids og resurskrevende. Observasjonsstudier, bruk av helseregistre og 
medisinsk metodeutvikling er andre former for klinisk forskning.  

 
3. Helsetjenesteforskning. Forskning som tar utgangspunkt i etablerte 

behandlingstilbud eller standarder og studerer behov, fordeling, organisering og 
ressursbruk for å bidra til økt effektivitet, kvalitet og rettferdighet.  

 

Translasjonsforskning 

Er medisinsk og helsefaglig forskning som bygger bro mellom grunnforskning og klinisk 
forskning. Forskning som tar sikte på å omsette kunnskap fra basalfagene til praktisk 
anvendelse i pasientbehandlingen. Translasjonsforskning skal resultere i utnyttelse av 
kunnskap om sykdomsmekanismer og metodikk fra grunnforskning i utviklingen av nye 
metoder for medisinsk og helsefaglig forebygging, diagnose, behandling, omsorg og 
rehabilitering. Translasjonsforskning omfatter også overføring av kunnskap fra klinisk 
utprøving til klinisk praksis, samt de vitenskapelige grep som benyttes for å overføre 
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kunnskap mellom ulike typer forskning og mellom forskning og det virkelige liv (Kilde: 
Øilo, 2005)  
 


