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Jeg antar at det ikke bare er meg som har reist av gårde 
på tur i pinsen med bærbar PC og sekken full av 
papirer. Forskning og undervisning ved de medisinske       

fakultetene er avansert sesongarbeid. Sommeren er tiden 
for å pusle med manuskripter, spesielt på dager med dårlig 
vær eller å gjøre et skippertak i laboratoriet og få analysert 
en prøveserie som har ligget lenge i fryseren. Så kommer 
høsten og legestudentene er tilbake på plass, det er un-
dervisning som står i fokus og vi skal kanskje ta i mot nye 
medarbeidere og hjelpe dem i gang. 

Det er over en måned siden vi hadde vårt årsmø-
teseminar og landsmøte i LVS. Der tok vi opp 
flere viktige tema som vi kommer sterkt tilbake 

til i det kommende året. Seminaret var “kick start” på 
arbeid med temaer som dagens LVS styre er opptatt av. 
Undervisning og spesielt studieplanen ved de 4 lærestedene 
var et hovedtema dette året.  Hvert lærested har sin plan i 
Norge. Dette kan dere lese mer om i dagens utgave av LVS 
info. Utdanning skal være livslang og for mange unge leger 
følger også spesialistutdanning og PhD utdanning. Også 
i disse utdanningsløpene er LVSere tungt involvert (enten 
som elev eller lærer). Mange LVSere er nøkkelpersoner i 
kurspakkene i legers videre- og etterutdanning, og med økt 
antall av unge leger i Norge må denne aktiviteten øke. Vi 
trenger godt kvalifiserte folk til å undervise på organiserte 
kurs. Forskningsbasert kunnskap skal være fundamentet i 
videreutdanning så vel som grunnutdanning. Dekan ved 
universitetet i Trondheim professor dr med Stig Slørdal 
orienterte om det arbeidet som gjøres på dette området. 

Et spennende punkt på årsmøteseminarets program 
var møte med blogger Gunnar Tjomlid, en som ser 
med skepsis på fenomener som ikke lar seg doku-

mentere. Her har vi (skeptikeren og forskerne) klart en felles 
plattform. Vi refererer fra dette inne i bladet denne gangen.   

Et annen viktig sak for oss i LVS er å sikre at momen-
tet holdes oppe i satsing på medisinsk forskning, at 
vi klarer å formidle til våre politikere at det ikke er 

slik at “alt er utforska”.  Små forskningsbevilgninger over 
kort tid til avgrenset satsing på avgrensede helseproblemer 
eller sykdommer er ikke vegen å gå. Oppbygging av gode 
forskningsmiljøer og resultater med tyngde krever 10-20 års 
tung satsing.
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Kjære kollegaer!

Sommeren nærmer seg og for mange av oss har det ikke vært vårblom-
stene men vitenskapelige kongresser, faglige møter, søknadsskriving, av-
vikling av disputaser og eksamensavvikling som har stått i fokus fra midten 
av mai til midten av juni. 

  KIRSTI YTREHUS, LEDER LVS

Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innhold og synspunkter i signerte innlegg. 
Disse står helt og holdent for innsenderens regning

ORDET FRITT:  Skriv til LVS INFO

Med ønske om en God Sommer 
til alle LVSere!



Denne våren var det storstreik i stat og kommune 
men ikke for LVS-medlemmene. Akademikerne, 
som forhandler på vegne av Legeforeningens 

medlemmer og 15 andre foreninger, klarte å holde seg 
unna konflikt og kom i mål med en avtale. I dette nummer 
forklarer Jon Ole Whist, Legeforeningens forhandlingskoor-
dinator i staten, hvorfor dette er en historisk avtale.

I Bergen planlegger man en ny organisering av medisin-
studiet, Tromsø reviderer sin studieordning, og i Oslo har 
man begynt på arbeidet med en revisjon av Oslo-96. I dette 
nummeret kan du lese en presentasjon av den medisinske 
grunnutdanningen ved de fire studiestedene i Norge.

Du kan også lese andre glimt fra landsstyreseminaret i 
Tromsø i april. Flere av disse temaene vil vi komme tilbake 
til i høstnummeret av LVS-info.

Sosiale medier sprer om seg – også innen forskning – en 
artikkel om referanseverktøy med sosial integrasjon finner 
du til slutt i bladet. 

God sommer!
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Sommervarmen var så vidt innom for noen uker siden, men har bestemt seg 
for å vente litt. Men de små tegn som varsler at ferien nærmer seg, er på plass; 
sommerfest i barnehagen og sommeravslutninger på institutter og i forsknings-
grupper samt en god del febrilsk aktivitet på laben for å få alt til å falle på plass 
før noen forhåpentligvis velfortjente ferieuker.

AV RUnE B. JAKoBSEn, REDAKTøR

TA KONTAKT!
•	 Brenner	du	for	saker	innenfor	medisinsk	forskning	eller	legeforskeres	arbeidsvilkår?
•	 Har	du	synspunkter	vedrørende	lønns-	og	arbeidsforhold?
•	 Har	du	morsomme,	lærerike,	interessante,	spennende	historier	fra	undervisning
	 eller	forskerliv?

Skriv om det i LVS-INFO
- kontakt redaktøren på r.b.jakobsen@medisin.uio.no eller ta kontakt med styret.
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Forskningsfinansiering
Det forskningspolitiske seminaret ble innledet av Stor-        
tingsrepresentant Tove Karoline Knutsen. Hun var klar og 
tydelig i sin tale og framhevet eget syn på behovet for fortsatt 
økning av andel BNP til forskning i Norge. På den nasjonale 
arena mente hun at medisinsk forskning kom svært godt ut 
med stor produksjon av doktorgrader sammenlignet med   
andre sektorer. 

Knutsen trakk fram tre konkrete saker: 

1 Det vellykkede politiske arbeidet med å få opprettet et 
nasjonalt register for hjerte-kar sykdom. Registeret er nå 

under etablering og forventes å gi mye bedre informasjon om 
hjerte-karsykelighet i Norge enn hva som har vært tilgjenge-
lig fram til nå, og det vil ha stor betydning for forskning på 
området. 

2Satsingen på innovasjon i helsetjenesten (et dokument 
som Legeforeningen hadde til høring høsten 2012). Her 

er det foreslått et felles initiativ mellom helse- og omsorsde-
partementet (HOD) og nærings- og handelsdepartementet 
(NHD) som skal gjennomføres som et 5-årig      program.

3Helse og omsorg innenfor kommunesektoren er mer 
erfaringsbasert og mindre forskningsbasert i sin praksis 

sammenlignet med spesialisthelsetjenesten. Det er et faktum 
at det er forskjeller i både organisering, type og kvalitet av 
helsetjeneste tilbud i kommune Norge. Knutsen etterlyste 
mer forskning på spørsmålet om forskjeller mellom for ek-
sempel geografiske regioner skyldes ulikt helse-             tjenes-

tetilbud eller reelle ulikheter i sykelighet. Det skal settes av 15 
millioner kroner til forskning i forbindelse med samhandling-
sreformen. Det ble stilt spørsmål fra salen om dette var nok. 

Forskningsadministrativ leder ved Universitetet i Tromsø Pål 
Vegar Storheier snakket om forskningsfinansiering i medisin 
sett fra universitetsadministrasjonens side. Han understreket 
at ekstern finansiering av forskningen er en nødvendighet for 
universitetet. Mulighet og evne til å påvirke utlysningene har 
betydning for hvilket gjennomslag institusjonen har i søknad-
sprosessen. Evne til å hente inn ekstern finansiering bygger 
universitetets renome, fører til resultater og til publisering. 
Det er en rekke forhold ved ekstern finansiering som i stor 
grad påvirker forskningsfinansiering og aktivitet i medisin. 
Ekstern finansiering innebærer en positiv feedback-loop fordi 
forskerne når fram med sine eksterne søknader, de får mer 
forskningsmidler og mer resultater som igjen gjør dem be-
dre stand til å konkurrere om eksterne midler. Deler av den 
vitenskapelige staben kan falle utenfor de eksterne finansier-
ingsordningene og blir “unyttige”. Dette er et kjent problem 
for universitetene. 
Helseforetakene er kunnskapsintensive bedrifter som trenger 
forskning i egne rekker for å forbedre virksomheten. Forskn-
ingsmidlene fra HOD går via de regionale helseforetakene og 
utlyses på en avgrenset arena. Finansieringen er regional, den 
er tematisk (visse områder innen den medisinske forskningen 
prioriteres) og lukket. Resultatet kan bli at de beste forskernes 
behov ”blir mettet” og insitamentet til å søke NFR- eller EU-
finansiering uteblir. I NFR og EU er det stor konkurranse 
om midlene, og kun de aller beste har sjanse til finansiering 
av sine prosjekt. Dersom de beste ikke søker, optimaliseres 
ikke universitetet eller helseforetakets mulighet til å innhente 

 AV KIRSTI YTREHUS og AnnE SpURKLAnD

Glimt fra LVS` forsknings- og 
fagpolitiske seminar 2012

Anne Spurkland Kirsti Ytrehus



6

midler, og kvalitet og kvantitet i forskningsfinansiering for  
institusjonen som helhet blir ikke optimal. 
En ytterligere utfordring er at parallell nasjonal satsing og felles 
europeiske forskningssatsinger (med samfinansiering) krever 
at vi i Norge får et bedre grep på utforming av de     spesielle 
programmene som utlyses i Europa og at vår egen forsknings-
finansiering også innenfor medisin må rette seg mot dette.

Utdanning for framtiden
Den neste delen av seminaret var viet undervisning og lege-
studiet. Mye er endret gjennom de siste 40 årene. Stikkord er 
poliklinisk behandling, kort liggetid, avanserte undersøkelses-
metoder parallelt med en økt bevissthet i befolkningen rundt 
alle spørsmål knyttet til egen helse og sykdom. Helseforetak-
ene mottar årlig store beløp (i Helse Nord 600 millioner kro-
ner) for å være undervisningsarena og det er et behov for å 
sikre at disse midlene går til undervisningstiltak. 

Utdanning for velferd, 
samspill i praksis
Arnfinn Sundsfjord, dekan ved det helsevitenskapelige 
fakultet i Tromsø redegjorde for hva som rører seg på hel-
seutdanningene i et samhandlingsperspektiv. Utdanningen 
skal være tilpasset samfunnets behov. Det betyr at i framtida 
skal profesjonsutdanningenes innhold i større grad defineres 
ut fra behovene i utøvelsen av profesjonsfagene. (Utdanning 
for velferd Stortingsmelding 13 og Frank et al, Lancet 2010, 
376, 1923). Av de spesifikke punktene som ble tatt opp i fore-
draget merket vi oss følgende: Nasjonale kompetansekrav til 
en legeutdanning finnes ikke i dag, men det er ikke uenighet 
om at det hadde vært nyttig om slike krav fantes. Generelt 
er det lite uenighet i fagmiljøene når det diskuteres hva som 
bør inkluderes i en grunnutdanning og hva som bør ligge til 
videre- og etterutdanning. Det er et ønske om å styrke forskn-
ing på utdanning og profesjonsutøvelse innenfor medisinen. 
Deltagelse i praksisundervisning må være en integrert del av 
forpliktelsene ved det å være fastlege. Gode praksisplasser 
forutsetter finansiering. Når studentene i økende grad får 
praksisplasser i kommunesektoren må penger følge student-
ene.     I dag arbeides det med avtaler for undervisningsarenaer    
mellom fakultet og kommune. 

Forskerlinjen fra 2002 til i dag
Stipendiat UiO Maria Vistnes holdt et inspirerende innlegg 
om forskerlinjen. Dette er en viktig sak for LVS og foreningen 
kommer tilbake til forskerlinjen i egen sak til høsten. 

Bergen: Mot et bachelor-master løp 
i medisin?

Overlege og professor Gottfrid Greves (Medisinske fakultet, 
Universitetet i Bergen) foredrag om revideringen av stud-
ieplanen for medisin ved Universitetet i Bergen ble imøtesett 
med stor interesse. Studiet i Bergen er i dag organisert etter 
preklinikk – klinikk modellen. Fakultetet i Bergen har vedt-
att at de skal legge sitt studium opp etter Bologna prosessens 
3-syklus-vedtak. Et bachelor-master-program i medisin vil 
oppfylle det Europeiske utdanningssamarbeidet med 3-syk-
lus-ordning (bachelor-master-PhD) som (med få unntak) 
øvrige universitetsstudier i Norge følger. Gjennom årene har 
studiet i Bergen gjennomgått en rekke små justeringer, en del 
av dette har gått utover logikk og sammenheng. Samtidig har 
helsetjenesten endret seg. Dette nødvendiggjør endringer. 
Bergens satsing på et bachelor-master løp vil være en ny måte 
å organisere på sammenlignet med de øvrige tre fakultetene 
som i dag satser på 6-årig løp uten noen helhetlig og avs-
luttet grad midtveis i studiet. Bachelorkompetanse i medisin 
vil da inneholde fortrinnsvis basalfag, som menneskets nor-
male anatomi, fysiologi og biokjemi, og mennesket som sam-
funnsindivid, mens en master i medisin vil være på tre år, og 
ha moduler som passer med utenlandske oppsett. Master i 
medisin skal også inneholde en masteroppgave eller særop-
pgave, svarende til 15-60 ECT poeng. Greves synspunkt var 
at denne særoppgaven bør sees i sammenheng med framtidig 
spesialisering. Tema for oppgaven kan være symptomer, diag-
nose, behandling, oppfølging. 

Legestudiet i Tromsø under 
revisjon
Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø revi-
derer studieplanen sin. Studiedekan Inger Njølstad redegjorde 
for arbeidet. Den nye planen skal ha et sterkt innslag av case-
basert læring, det skal være obligatorisk (en del av utdannin-
gen) for eldre studenter å være veiledere for yngre studenter, 
planen setter også spiral læring i fokus. Oppstart av ny plan 
er allerede til høsten når nye studenter tas opp. Dette blir en 
spennende tid for både lærere og studenter og LVS-info plan-
legger å komme tilbake til saken.
  
Sunn skepsis
En god skeptiker er først og fremst skeptisk til seg selv og egne 
opplevelser. Gunnar Tjomlid er blogger og IT ekspert som 
har arbeidet i grenselandet mellom tro og vitenskap i medisin-
en gjennom sin blogg ”Unfiltered perception – www.tjomlid.
com”.	Tittelen	på	 foredraget	var	”Sunn	 skepsis?”	Det	 ligger	
en forskjell i å ha fornuften som fundament og være skeptisk 
til påstander som ikke stemmer med eksisterende kunnskap 
på den ene siden og på den andre siden troen på verdien av 



subjektive opplevelser og anekdoter. En skeptiker stoler ikke 
først og fremst på sine personlige opplevelser. Han illustrerte 
hvorfor dette er en god strategi gjennom tester vi som tilhør-
ere deltok i.  Et hovedpoeng i foredraget var hvordan vi kan 
lure oss selv til å tro på fenomener som ikke eksisterer, eller 
rettere sagt at hjernen kan overstyre sansene våre slik det bil-
det vi ser ikke alltid stemmer med den fysiske virkelighet. Et 
fenomen han brukte som eksempel i sitt foredrag var pareido-
lia dvs det å se ansikter i alt. ”Change blindness” er en annen 
persepsjonsforstyrrelse man kan rammes av. Det å se at noe 
er blitt forskjellig er vanskeligere enn vi tror. Han illustrerte 
at hukommelsen kan være feilbarlig og at observasjoner kan 
være upålitelige. Dette er svært nyttig å være seg bevisst i me-
disinen – både i vanlig klinisk medisinsk arbeid, i undervisn-
ing og i forskning. For mer skepsis se fx.
www.skepticreport.com, www.quirkyology.com.

Ledelse i akademia

Jan Kjetil Arnulf fra BI har nettopp utgitt boken ”Hva er      
ledelse?”	Her	ble	vi	introdusert	til	ordet	ledelse	sin	korte	his-
torie samt at moderne ledelse har sin forankring i framveksten 
av aksjeselskap. Ledelse – god eller dårlig – bedømmes alltid 
i tilbakeblikk. Det betyr at ledere ansettes på en visjon om 
framtiden. En leder bør være en person som ikke bare følger 
instrukser eller vedlikeholder status quo, men en som har en 
plan B, dvs. som kan forholde seg til behov for forandring. 
Situasjonen i akademia er vanskelig å kategorisere på en enkel 
måte fordi vi ikke har noen egentlig oppdragsgiver (som står 
lederne nærmere enn Stortinget og Kunnskapsdepartemen-
tet) som man leder på vegne av. 
Et viktig spørsmål for oss akademikere var hva forskerne vet 
om	hvorfor	folk	samler	seg	bak	en	leder?	Svaret	fra	foreleser	
var forenklet sagt at de samler seg bak den som utøver le-
delse slik de ønsker og er vant til å bli ledet. Dermed er god                     

ledelse avhengig av tid, sted, kultur, historie. Begrepene tekni-
sk validering (management) versus sosial validering (ledelse) 
var en inndeling som virket nyttig i denne sammenheng. So-
sial validering dvs. ledelse er å gjøre det meningsfylt for me-
darbeiderne å være i arbeid. 

Kommunehelsetjenesten og 
universitetet 

Et av de siste innleggene på konferansen ble holdt av kommu-
neoverlegen i Tromsø.  Kommunene i Norge står overfor store 
utfordringer i årene framover. Det strekker seg fra å etablere 
akutt plasser for utskrivingsklare pasienter fra sykehusene til 
å ha et grep om helseforebyggende arbeid i kommunen. Rus- 
og psykiatrifeltet ble trukket fram som et område der mye 
står igjen i forhold til finansiering, ansvar, resurser osv. Ar-
beid med en lang rekke avtaler med sykehusene har tatt mye 
kapasitet ved oppstart av samhandlingsreformen. Avtale 7 i 
Tromsø kommune er imidlertid en avtale om forskning og 
undervisning. Den er i dag en intensjonsavtale. Den er al-
likevel viktig – for eksempel i det perspektivet at det i dag er 
500 praksisplasser for helsearbeidere i kommunen.
I den situasjonen kommunen er i dag, er det å få nok fagut-
dannet personale det viktigste. Dette behovet er stort og har 
høyere prioritet en rekruttering av mastergradsutdannede og 
forskningsutdannede helsearbeidere.  

Videre og etterutdanning. 
Faste stillinger for LIS leger 
Vi hadde viktige innlegg om disse to temaene ved henholds-
vis dekan NTNU Stig Slørdal og førsteamanuensis NTNU 
Helge Bjørnstad-Pettersen. Begge disse to sakene vil LVS-info 
komme tilbake til. 
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Lønnsoppgjøret 2012 
– det viktigste gjenstår

Oppgjøret
Årets lønnsoppgjør i offentlig sektor strakk seg over en peri-
ode på to måneder med forhandling og mekling. Oppgjøret 
var historisk, ikke bare fordi det endte med storstreik i offent-
lig sektor, men også fordi Akademikerne klarte å holde sine 
medlemmer ute av streiken. Da meklingen i stat brøt sam-
men, fikk Akademikerne fortsette meklingen. I KS hadde 
Akademikerne null i streikeuttak, og i Oslo kommune fort-
satte meklingen – takket være Akademikerne og LO.

Legeforeningen har i flere år arbeidet for en endring av forhan-
dlingsmodellen i staten og Oslo kommune, der samtlige 
hovedsammenslutninger har identiske avtaler, og forhandler 
og konflikter sammen. I årets hovedoppgjør er første skritt 
tatt. Gjennom flere netters mekling, har Legeforeningen og 
Akademikerne oppnådd å inngå en egen hovedtariffavtale, 
først i Oslo kommune og deretter i staten.

Økonomien i oppgjøret
Meklingen i staten gav et resultat med en årsramme på 4,1 
%. Dette fordeler seg med et generelt tillegg på lønnstabellen 
som vil gi Legeforeningens medlemmer mellom 12.000,- og 
30.400,- avhengig av lønnsinnplassering/lønnstrinn. 

Vel så viktig var avsetningen til lokale forhandlinger innen en 
ramme på 1,1 % av lønnsmassen i virksomheten som skal be-
regnes pr 1. september. Det var også gledelig at det i år ikke 
ble satt av midler til såkalte sentrale justeringsforhandlinger. 
Hele innretningen er i tråd med Akademikernes krav om 
større lokal handlefrihet. Akademikerne har også oppnådd 
at minstelønnen for Akademikere i staten økes fra lønnstrinn 
45 til lønnstrinn 47, og at ny minstelønn for stipendiater blir 
lønnstrinn 50.

Du kan lese mer om resultatet på Akademikernes nettsider:
http://www.akademikerne.no/enige-med-staten-om-
lonnsoppgjoret

Det viktigste gjenstår
Den viktigste delene av oppgjøret gjenstår – lokale forhan-
dlinger. Med en avsetning på 1,1 % av lønnsmassen (inklu-
sive resirkulerte midler) er det mye penger som skal fordeles. 
Dette skjer gjennom lokale foreningsvise forhandlinger med 
hjemmel i hovedtariffavtalen (HTA) pkt 2.3.3.

Legeforeningen representeres av våre tillitsvalgte i de ulike 
statlige virksomhetene. Som medlem er det viktig at du tidlig 
fremmer begrunnet lønnskrav til din tillitsvalgt, slik at lønnsk-
ravet blir en del av grunnlaget for å forberede Legeforeningens 
krav. I forbindelse med 2.3.3-forhandlinger er det anledning 
til både å kreve høyere lønn (angitt i lønnstrinn) og til å kreve 
endret stillingskode. Hvis du leverer et krav med en god og 
utfyllende begrunnelse, gir du den tillitsvalgte et godt grunn-
lag for å argumentere for kravet.

Som i alle andre forhandlinger er det størst mulighet til å 
nå frem, dersom partene har felles mål for forhandlingene. 
Dersom du ikke allerede har gjennomført lønnssamtale med 
din leder, kan det være lurt å be om dette før sommeren. 
Hjemmelen for å kreve lønnssamtale ligger i HTA § 3 nr 5. 
Nytt av året er HTA § 3 nr 6 som også gir rett til lønnssamtale 
etter at man kommer tilbake til jobb fra foreldrepermisjon.

Likelønnsføring
I forbindelse med de lokale forhandlingene i 2010 var det 
lagt en sentral likelønnsføring på forhandlingene. Denne er 
i år endret. Det heter nå: ”Likelønn skal prioriteres.” Dette 
betyr at de virksomheter som allerede har likelønn skal gjen-
nomføre normale forhandlinger (uten føring) basert på virk-
somhetens egen lønnspolitikk.

Likestillingslovens definisjon på likelønn skal alltid være ut-
gangspunkt for diskusjon om likelønn. Likestillingsloven de-
finerer likelønn slik;
”§ 5. - Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik 
lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal 
fastsettes på samme måte for kvinner og menn uten hensyn 
til kjønn.”

      AV RåDgIVER Jon oLE WHIST, AVDELIng foR JUS og ARBEIDSLIV, LEgEfoREnIngEn
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Hvem er tillitsvalgt?
Hvis du ikke vet hvem som er din tillitsvalgt, gå til 
www.legeforeningen.no og logg inn på medlemssidene, eller 
sende en forespørsel til tillitsvalgt@legeforeningen.no

Hvis du vet at det ikke finnes en lokal tillitsvalgt for 
Legeforeningen i din virksomhet, kan dette være et godt tid-
spunkt å gå sammen med dine Legeforeningskollegaer og velge 
en tillitsvalgt. Står man uten tillitsvalgt i virksomheten, er det 
vanskelig å få gjennomslag i de lokale lønnsforhandlingene.

Hvis dere ikke finner en tillitsvalgt, kan bl.a. lokalforeningen 
(fylkesforeningen) kontaktes for bistand.

”Likestillingsloven § 5
Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha 
lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik 
verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte 
for kvinner og menn uten hensyn til kjønn.”

”Om lønnssamtalen:
Hovedtariffavtalen § 3 Innplassering på lønns-
plan og opprykk 
(…)
5. Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om 
kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. 
Samtalene skal bidra til likelønn mellom 
kjønnene. 
6. Ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon 
skal arbeidstakeren tilbys en samtale om kom-
petanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. ”

Om Akademikerne
Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede. Organisasjonen ble stiftet i 
1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig 
høyskole. Akademikerne består av 13 foreninger med i alt ca 163 000 medlemmer:
 

Akademikerne har forhandlingsansvaret for hovedtariffavtaler, hovedavtaler og sentrale særavtaler for 
medlemsforeningene samt for Den norske jordmorforening, NITO og Norges Farmaceutiske Forening

- Arkitektenes fagforbund
- Den norske legeforening
- Den norske tannlegeforening
- Den norske veterinærforening
- Econa

- Krigsskoleutdannede Officerers 
landsforening
- Naturviterne
- Norges Juristforbund
- Norsk psykologforening

- Samfunnsviterne
- Samfunnøkonomerne
- Teknisk-naturvitenskapelig 
forening 
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Den medisinske grunnutdanningen 
i Norge – i dag og i fremtiden

I mangel på forskriftsfestede eller definerte nasjonale 
kunnskapsmål/studieplaner skriver Helse- og omsorgs-
departementet (HOD) følgende om medisinsk og 

helsefaglig grunnutdanning:

•	 Grunnutdanning	skal	møte	kompetansebehovene	i		 	
 helse- og sosialtjenesten, begrunnet i faktorer som:
	 	 •	 etterspørsel
	 	 •	 medisinsk	og	teknologisk	utvikling
	 	 •	 økonomiske,	demografiske	og	
   internasjonale forhold 
	 	 •	 politiske	prioriteringer	

•	 Dimensjoneringen	av	grunnutdanningene	ved	univer-		
 sitetene og høyskolene blir innenfor rammen av   
      Stortingets bevilgninger fastsatt av 
 Kunnskapsdepartementet i samråd med Helse- 
 og omsorgsdepartementet

Det er i tillegg viktig å påpeke at mellom en tredjedel og halv-
parten av de nyutdannede legene som søker jobb i Norge ikke 
er utdannet ved norsk universitet slik at en sterkere      offent-
lig styring av de medisinske grunnutdanningene i Norge kun 
vil ha en delvis innflytelse på utdannelsen til norske leger.

Ute i Europa har arbeidet med studier og grader ledet til 
et overordnet system for beskrivelse av studier og kvalifika-
sjoner. Hensikten er å lage et ensartet system for beskrivelse 
av det studenter forventes å ha av kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse (kvalifikasjoner) etter gjennomgått 
utdanning. Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (KRV) 
er en oppfølging av Kvalitetsreformen (2003), og ble ved-
tatt av Kunnskapsdepartementet i mars 2009. Dette er den 

norske utgaven av European Qualifications Framework 
(2005). KRV stiller krav til et tydelig samsvar mellom studi-
ets innhold, forventet læringsutbytte, og evalueringsform 
(eksamen). Kunnskapsdepartementet har gitt de høyere ut-
danningsinstitusjonene en frist til utgangen av 2012 med å 
implementere KRV i alle studieprogram inkl. medisin.

Hvilke leger ønsker vi å utdanne i Norge? 

Det er vel for de fleste enkelt å stille seg bak følgende fra 
Revisjonsarbeidet med medisinstudiet i Tromsø fra 2011.
 

Medisinstudiet 

	 •	 skal	gi	studentene	tilstrekkelig	kompetanse	i	
  medisinsk undersøkelse, diagnostikk og behand-
  ling slik at de kan iverksette og utføre adekvat 
  utredning, behandling og oppfølging i samarbeid   
  med pasienten
	 •	 skal	kunne	gjennomføre	en	medisinsk	konsul-
  tasjon og møte pasienter på en empatisk og repekt- 
              full måte, også på tvers av kulturelle forskjeller
	 •	 opplæring	i	en	vitenskapelig	innstilling	til	faget		 	
  medisin 
	 •	 opplæring	og	erfaring	i	samhandling	med	kolleger		
  og andre helseprofesjoner
	 •	 kjenne	egen	begrensning	i	kompetanse

Men det er som kjent mange veier til Rom, og de ulike medi-
sinske fakultetene har valgt litt ulike strategier og studieplan-
er for dette. 

      AV ESpEn SAxHAUg KRISToffERSEn

Norge har ingen definerte nasjonale kunnskapsmål i legeutdanningen eller 
avsluttende nasjonal legeeksamen. Universitetene er i stor grad autonome 
og er gitt det faglige, økonomiske og administrative ansvaret for utdan-
ningene som tilbys. Dette innebærer at universitetene selv fastsetter det 
faglige innholdet i utdanningene gjennom studieplaner. Dette varierer noe 
fra lærested til lærested, men felles for alle universitetene er at de skal 
utdanne morgendagens leger. 
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Tabell 1 viser i korte trekk hvordan dette er på de ulike 
lærestedene i Norge med gjeldende studieplan 2011/2012. 
Det som i hovedsak skiller Bergen fra de 3 andre stedene er 
fortsatt karakterer, hyppige eksamener og et veldig tydelig 
skille mellom preklinikk og klinikk. I tillegg er utplasserings-
varigheten og tidspunktet i studieplanene ved de fire stedene 
ulik. 

Hva blir så studentene ved de ulike studiestedene?

Wesnes med medarbeidere har sett på dette basert på         
legeforeningens medlemsregister og alle som er utdannet            
etter siste store studierevisjon i Norge (Oslo-96) (Wesnes SL, 
Aasland O, Baerheim A. Career choice and place of gradua-
tion among physicians in Norway. Scand J Prim Health Care 
2012; 30: 35 – 40). 
Funnene er summert opp i tabell 2 og 3. 

* Tallene på antall eksamener er det knyttet noe usikkerhet til 
på grunn av problemer med kvalitetssikringen i forbindelse med 
denne artikkelen.
** Ikke PBL, men lignende problem orientert løsning/case-basert 
smågruppeundervisning.

Forsker er her definert som alle med en ph.d eller alle som har 
oppgitt at de er i gang med en ph.d. For utfyllende diskusjon rundt 
disse funnene vises til originalartikkel. 

Tabell 1

Tabell 2 Tabell 3

Fremtiden?

Det pågår for tiden et omfattende revisjonsarbeide i Bergen og ny studieplan er vedtatt i Tromsø med oppstart fra 
august 2012. Oslo hadde sin siste store revisjon i 1996 og Trondheim startet opp studiet i 1993. 

Hva fremtiden vil bringe er uviss, sannsynligvis er det en fordel at vi har litt ulike læresteder med ulike studieplaner, 
men det er enkelte signaler fra myndighetene om at det kan være aktuelt å gå inn for en sterkere styring av innhold 
og form.
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Mendeley heter programmet og det er fritt tilgjen-
gelig for Mac, Windows og Linux på www.
mendeley.com. I tillegg finnes det apps for 

Apples iOS-platform som brer om seg. Mange studenter 
bruker iPad/iPhone på forelesning og i grupper, og ikke så 
rent få professorer er observert spaserende rundt med en 
iPad under armen.  

Mendeley kan alt som behøves for å holde styr på mangfol-
dige referanser. Referanser kan legges til i en vanlig web-
browser med et enkelt klikk, filer kan legges til manuelt, 
eller man kan sette opp overvåkede mapper, der alle nye 
nedlastede pdf-filer automatisk legges til i biblioteket. Det 
er integrasjon med både Microsoft Word og flere gratis 

tekstbehandlingsverktøy som OpenOffice og NeoOffice, 
og man kan naturligvis velge mellom et utall av stiler for 
oppsett av bibliografi mv. 

Hva	er	så	det	nye?	
Med Mendeley er det full integrasjon mellom referanse-
biblioteket på jobb-maskin, laptop, hjemmemaskin og 
lesebrett. Nye referanser eller nedlastede pdf-versjoner av ar-
tiklene som legges til på en enhet blir automatisk tilgjenge-
lig på alle maskiner. Med andre ord vil artikkelen du finner 
på jobb og legger til rett før du må løpe for å hente barna i 
barnehagen, dukke opp på iPaden hjemme i sofaen når du 
etter barnas sengetid egentlig bare skulle surfe målløst rundt 
på internett.

Man må kunne anta at de fleste LVS-medlemmer har brukt et eller flere refer-
ansehåndteringsprogram i løpet av karrieren. Reference Manager og EndNote er 
uten tvil de hyppigst brukte, men nå finnes det et gratis alternativ som det kan 
være verdt å ta en titt på.

Reference Manager og EndNote
– finnes det gode alternativer?

AV RUnE B. JAKoBSEn, REDAKTøR
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Utover denne automatiske synkroniseringen mellom en-
heter har Mendeley også en unik mulighet til interaksjon 
med andre brukere. 

Biblioteker kan deles mellom brukere (du kan forresten 
bruke din Facebook-konto om du skulle ha en slik, som 
innloggingskonto i Mendeley – eller du kan opprette en 
egen Mendeley-brukerkonto). 

Man kan opprette åpne eller private grupper der artikler 
som legges til automatisk blir tilgjengelig for de andre 
medlemmene i gruppen, og der artiklene kan diskuteres 
i egne kommentarfelt. Dette må være en funksjon som 
med hell kan tas i bruk for forskningsgrupper med spredt 
lokalisasjon eller som et verktøy før/etter såkalte ”journal 
clubs”. I stedet for sirkulasjon av nye artikler på mail kan de 
nå legges til i forskningsgruppens Mendeley-gruppe med en 
kort kommentar.  En annen bruk vil kunne være å opprette 
en gruppe med alle artikler fra et forskningsmiljø de seneste 

årene som en enkelt måte å presentere miljøet for nye sti-
pendiater/post.docs eller andre interesserte.

Sist, men ikke minst samles alle artikler som legges til 
Mendeley i en etter hvert enorm database (170 millioner 
artikler i skrivende stund) der bruken av artiklene brukes 
til å gi deg forslag til relaterte artikler. Dette har gjort 
at Mendeley på enkelte vitenskapsblogger har blitt kalt 
”Science’s iTunes”. Hvis en annen bruker har lest eller lagt 
til samme artikkel som deg, er det jo ikke helt usannsynlig 
at dere også kunne være interessert i andre artikler i hveran-
dres biblioteker. 

Det er ikke mange norske grupper på Mendeley så langt, 
men i min korte utprøvning av Mendeley har jeg deltatt i 
gruppen ”Medisin, Norge” opprettet av en tidligere stud-
iekamerat.  Skulle du etter å ha lest denne artikkelen være 
interessert i å teste ut Mendeley, er du velkommen inn til 
diskusjon av alt fra medisinske kuriøsiteter til meta-analyser.
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Ta kontakt direkte:Sorgenfriveien 9

7037 Trondheim  

Telefon 73 82 12 12

www.offset-trykk.com

Trykk • Kopi • Plott

Mona Østgård
telefon 959 01 410

mona@offset-trykk.com

Offset-Trykk Trondheim AS er en allsidig aktør innen grafisk produksjon i Midt-Norge. 
Vi har en moderne utstyrspark samt medarbeidere med faglig tyngde & serviceinnstilling.

Derfor kan  vi tilby dere et totalprodukt som tilfredstiller det beste som er på markedet i dag. 
- Og vi jobber hele tiden for å videreutvikle oss.

Nå kan du sende din ferdige PDF-fil via hjemmesiden vår direkte til trykk. 
Klikk deg inn på  www.offset-trykk.com  så ser du hvor enkelt det er.

TRENGER DU EN FAGFORENING SOM KAN 
TALE DIN SAK SOM LEGE OG FORSKER?

MELD DEg Inn I LVS! øKT STøRRELSE gIR øKT SLAgKRAfT.

Ta	kontakt	med:	Britt	C.	Thoresen,	sekretær.		•	Tlf.	23	10	91	56
 E-post: britt.thoresen@legeforeningen.no
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Redaktøren anbefaler: 

Biostatistikk, helt enkelt! 
Intuitiv og biostatistikk er ikke ord man ofte ser i samme setning. 
Men kanskje kan det være slik?

AV RUnE B. JAKoBSEn, REDAKTøR

Jeg har gjennom flere år brukt programmet 
GraphPad Prism til å analysere data og lage figurer 
til artikler, og ofte blitt forundret over den veldig 
gode og detaljerte hjelpefilen. 

Det er derfor ikke overraskende at hovedarkitekten bak 
GraphPad, Harvey Motulsky, har skrevet boken: ”Intuitive 
Biostatistics – A Nonmathematical Guide to Statistical 
Thinking”.

Og for å ta konklusjonen først: Dette er en bok som varmt 
kan anbefales til alle innen medisinsk forskning, kanskje 
spesielt til doktorgradsstipendiater.
Boken er på godt over 400 sider og i paperbackformat i 
en størrelse som fint er håndterlig for lesning på toget. 
Gjennom 9 seksjoner og 48 kapitler tar forfatteren deg ved 
hånden og går grundig og lettforståelig gjennom hvorfor 
statistikk og sannsynlighet ikke alltid er så lett å hanskes 
med, hvorfor konfidensintervaller er bra og standardavvik 
og standardfeil mindre bra, kjente og mindre kjente (men 
ifølge forfatteren ofte bedre) statistiske tester, lineær og 
multippel regresjon og mye mer.

Alle kapitler inneholder mange gode eksempler, som regel 
med utgangspunkt i reelle data. Fraværet av matematiske 
formler er helt bevisst, men diskusjonen om forutsetninger, 
tolkning og fallgruver er desto mer fremtredende. 
De fleste kapitler avsluttes med en rekke spørsmål og svar 
av typen: 
	 Bør	jeg	alltid	teste	om	mine	data	er	normalfordelte?		
 (Ikke nødvendigvis).
	 Kan	jeg	fjerne	utliggere?	
 (Ja, men du må rapportere det).
 

	 Hvorfor	er	statistisk	testing	så	populært?	
(Fordi det er lettere å si at resultatet er ”statistisk  signifi-
kant” enn ”tilfeldigheter ville vise en forskjell av denne stør-
relse eller større i 3% av eksperimenter hvis null-hypotesen 
er sann”).

Som sagt: Anbefales til alle som må sette seg inn i 
statistikk og ikke er så altfor glad i formler (men 
også for biostatistikere, her er det mye kunnskap 
om formidling)! 

Harvey Motulsky:
Intuitive Biostatistics - A Nonmathematical Guide to 
Statistical Thinking
Second Edition, 2010
Oxford University Press
35 GBP (www.amazon.co.uk)
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