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LVS sine krav ved årets hovedoppgjør
2 minutter for å bli en bedre foreleser
Geriatriforskning i Norge

FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER
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 STYRET & SEKRETARIAT I LVS FOR 2015–2017

 Leder
Helge Bjørnstad-Pettersen
Førsteamanuensis/overlege ved 
Institutt for Sirkulasjon og 
billeddiagnostikk, St. Olavs Hospital

Telefon arbeid: 72 82 80 78
Mobil: 917 50 145
E-post: helge.b.pettersen@ntnu.no

Nestleder
Tor-Arne Hagve
Professor/overlege ved Tverrfaglig 
laboratoriemedisin og medisinsk 
biokjemi, Akershus universitetssykehus

Telefon arbeid: 67 96 96 50
Mobil: 90 51 09 56
E-post: tor.arne.hagve@ahus.no

Medlem 

Kari Ravndal Risnes
Overlege ved barneklinikken, St. Olavs 
Hospital - kombinert med stipendiat, 
deretter postdoc ved institutt for 
samfunnsmedisin NTNU 

Mobil: 951 70 397
E-post: kari.risnes@ntnu.no 

Medlem
Liv Ariane Augestad
Postdoc stipendiat ved Institutt for 
helse og samfunn, Universitetet i Oslo 

Telefon arbeid: 22 84 50 39 
Mobil: 452 85 389
E-post: livariane@gmail.com

Medlem
Tiina Rekand
Forsker og overlege ved 
Nevrologisk avdeling, Haukeland 
universitets sykehus

Telefon arbeid: 55 97 50 00
Mobil: 92 84 61 81
E-post: tiina.rekand@helse-bergen.no 

Varamedlem
Christian Alexander Vedeler
Professor/overlege ved Seksjon for 
nevrologi, Universitetet i Bergen

Telefon arbeid: 55 97 50 70
Mobil: 918 37 971
E-post: christian.vedeler@helse-bergen.no

Varamedlem
Ole Martin Steihaug
Forsker ved Haraldsplass Sykehus 
og ph.d. student i geriatri ved 
Universitetet i Bergen 

Mobil: 957 79 053
E-post: osteihaug@gmail.com

Varamedlem 

Siv Eli Kvernmo
Professor ved Institutt for klinisk 
medisin, Universitetet i Tromsø

Telefon arbeid: 77 65 57 25
Mobil: 922 34 511
E-post: siv.kvernmo@uit.no 

 LVS’ KONTOR
Rådgiver, 
sekretariatsleder
Bente A. Kvamme 
Den norske legeforening, avdeling 
for Jus og arbeidsliv

Telefon arbeid: 23 10 91 62
Mobil: 92 25 12 99
E-post: bente.kvamme@legeforeningen.no

Sekretær
Kristin Wiik
Den norske legeforening, avdeling 
for Jus og arbeidsliv

Telefon arbeid: 23 10 91 56
Mobil: 95 20 40 60
E-post: kristin.wiik@legeforeningen.no   

Redaktør
Bendic Brinchmann
Stipendiat ved Avdeling for luftforurens-
ing og støy, Divisjon for miljømedisin, 
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Mobil: 46 74 36 32
E-post: Bendik.Christian.Brinchmann@fhi.no 

 leger i vitenskapelige stillinger

LVS’ hjemmeside se: www.legeforeningen.no/lvs
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Høring – prosjekt grunnutdanning: 
Grunnutdanning av leger 
– utvikling og harmonisering

Viser til høringsbrev av 03.02.2016: «Høring 

– prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning 

av leger – utvikling og harmonisering».

Høringsinstansene er blitt spesielt bedt om å kommentere;

Nasjonal eksamen og konsekvenser for utdanningene
Den senere tid har det vært mye diskusjon om økt 

harmoni sering av utdanningene ved våre medisinske 

fakultet for å sikre at vi utdanner leger med samme 

 kompetanse og evt. innføring av en nasjonal  eksamen 

som skal gi et svar på om kvaliteten på de ulike 

utdanning ene er tilfredsstillende. 

 LVS mener det ikke er et mål i seg selv at grunn-

utdanningene i Norge skal være like eller må bygge på de 

samme pedagogiske prinsipper. Det viktigste må være 

at grunnutdanningene holder god kvalitet, gir god tid 

til selvstudier og refleksjon og har gode læringsarenaer 

som utvikler gode kliniske ferdigheter og god pasient-

lege kommunikasjon. 

 LVS mener det er svært viktig at grunnutdanningen 

gir opplæring i nødvendige ferdigheter i hvordan utføre 

selvstendig forskning, hvordan innhente ny kunnskap 

og hvordan forholde seg til denne på en naturviten-

skapelig måte. 

 Forskerlinjene som ble innført på alle våre 

 medisinske grunnutdanninger har vært en stor suksess 

og må  videreføres. Forskerlinje studentene bruker et år 

lengere tid på grunnutdanningen enn de  andre  medisin 

studentene . Det året skulle de få  igjen ved at 

de fikk godkjent et år av spesialist utdanningen 

for den  forskningen de hadde gjort. Signaler 

tyder nå på at dette ikke vil bli godkjent i den 

nye spesialist utdanningen. Dette kan få betyd-

ning for rekrutteringen til forskerlinjen.

Hvorfor skal vi ha nasjonal eksamen? 
Det vil alltid være et politisk press på  dokumentasjon 

om at våre fire medisinske fakultet holder omtrent 

samme kvalitet og at vi utdanner leger med omtrent 

samme kompe tanse både teoretisk og praktisk. Det er så 

langt ikke kommet fram noe som  tyder på at det er store 

forskjeller på de legene som blir  utdannet ved våre fire 

 medisinske fakultet. Det er i første  rekke  byråkratene 

i kunnskaps departementet og de fire dekanene som 

 ønsker å teste dette. Nasjonale eksamener er dyre og 

svært vanskelige å få gjennomført på en rett ferdig 

måte der en virkelig kan legge vekt på resultatene. En 

viktig grunn for dette er nettopp at våre fire grunn-

utdanninger bygger på ulike pedagogiske metoder. Det 

vil bære helt galt av sted å harmonisere de medisinske 

grunnutdanninge ne for at det da skulle være lettere å 

gjennomføre en nasjonal eksamen. 

 Hvilken eksamensform skulle kunne brukes på en slik 

nasjonal eksamen hvis den skulle bli vedtatt gjennom-

ført? I praksis vil det bare være en aktuell  skriftlig 

 eksamen bygd på flervalgsoppgaver (FVO) som lar seg 

gjennomføre nasjonalt på samme tid. En slik eksamen 

vil bare kunne teste teoretisk kunnskap og ikke praktiske 

ferdigheter hos studentene. For å gjøre det måtte en 

gjennomføre en OSKE eksamen (Objektiv Strukturert 

Klinisk Eksamen) som i praksis ikke lar seg gjennomføre 

KJÆRE LVS MEDLEMMER

LVS  arbeider for å fremme både forskning og undervisning. 
Legeforeningens  prosjekt om grunnutdanning er derfor sentralt for et av våre fokus 

områder. Jeg vil derfor benytte lederen i denne utgaven av LVS-info til å publisere vårt 
høringssvar om  grunnutdanningen av leger:
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for alle studenter på landsbasis samtidig med de samme 

(prøve-) stasjoner for alle.

 Hvis det er et politisk press på økt harmonisering 

av de fire studiestedenes utdanningsplaner så start med 

utforming av felles læringsmål som skal være overord-

net for alle medisinutdanningene. Utvikling av gode 

lærings mål er nå bestemt skal være grunnlaget for den 

nye  spesialistutdanningen som departementet skal  legge 

fram i løpet av året. Av den grunn vil det også være  nyttig 

å utvikle dette felles for grunnutdanningene. De fleste 

medisinske grunnutdanningene har allerede  utarbeidet 

læringsmål så det vil sannsynligvis være enkelt å lage noe 

som skal være felles. Dette vil være nyttig og lite kostbart.

Hvordan heve undervisningens status?
Dette har vært forsøkt i de siste 30 år uten at en har 

lykkes i å oppnå samme meritt som vitenskapelig 

 produksjon. Skal en lykkes med dette er en nødt til å 

gjøre som  andre land har valgt å gjøre å ha to postdoc 

 utdanninger som fører til professorkompetanse. En 

 bygget på den  tradisjo nelle forskerutdanningen der 

vitenskapelige  artikler er det som i hovedsak teller og i 

tillegg ha en egen vei (track) for undervisere der gode 

 undervisere og produksjon av  undervisningsmateriale 

som  kompen dier, lærebøker artikler om undervisning og 

utvikling av praktiske arenaer (simulatorer, ferdighets-

lab) også vil kunne gi professorkompetanse. I praksis 

har dette  allerede skjedd ved DMF/NTNU i Trondheim.

 I tillegg vil selvfølgelig undervisningspriser for beste 

underviser og en enighet lokalt om at gode undervisere 

skal få lønnsopprykk i lokale lønnsforhandlinger kunne 

hjelpe til med å heve undervisningens status. 

 

Hvordan kan vi sikre gode kliniske læringsarenaer som 
tillater lengre tilknytningsperioder for  studentene?
Tradisjonelt sett har den kliniske undervisningen av 

 medisinske studenter i Norge foregått ved at de har 

blitt utplassert i korte perioder på kliniske avdelinger 

i  samband med de kliniske fag de har i terminen i en 

til to uker fra en til to ganger i uken . Her har de fulgt 

LIS-legene på previsitt og visitt. På ettermiddagen har 

de hatt uketjeneste på de ulike kliniske avdelingene. 

Det har ikke vært like vanlig som i Sverige (Svenske-

modellen) å utplassere studentene i lengere perioder på 

samme kliniske avdeling der de har fått et større klinisk 

pasient ansvar. Isteden har en i Norge valgt å la student-

ene  utplasseres på lokalsykehus i regionen fra 10 til 16 

uker der de har fått til dels god klinisk oppfølging og et 

visst pasientansvar.

Om det vil være bedre å la studentene være  lengere 

på de kliniske avdelingene på universitetssyke-

husene på  bekostning av å korte ned utplasseringen 

ute på lokalsykehusene er vi usikre på. Fordelen med 

 utplasseringen på lokalsykehusene er at de er mindre 

sykehus med muligheter for studentene til å se et bredere 

klinisk spekter av sykdommer. De vil sannsynligvis i de 

fleste tilfeller få et større pasientansvar enn på univer-

sitetssykehusene. Utplasseringen på lokalsykehus har 

vært en ubetinget suksess på de fleste av våre  medisinske 

fakulteter og en skal derfor være svært forsiktig med 

å endre på dette. Samhandlingsreformen har fått de 

fleste reviderte studieplaner til å øke utplasseringstiden 

i primærhelsetjenesten. Dette kan være riktig, men det 

bør sannsynligvis komme i tillegg til og ikke som en ned 

kortning av utplasseringen på lokalsykehus og kliniske 

avdelinger på universitetssykehusene.

Dimensjonering
Det har vært vanlig siden 1950 tallet at en stor prosent 

av de leger vi utdanner blir utdannet i utlandet. I dag 

er vel 40% av norske leger utdannet i utlandet. Det er 

mulig at det er sider av denne utdanningspolitikken 

med å utdanne så mange leger i utlandet som kan sees 

på som at den norske stat er snyltere på andre lands 

utdannings tilbud og at andre land kunne hatt større 

nytte av å få disse plassene. Det faktum at så mange 

norske leger er utdannet ved andre universitet rundt 

om i verden må kunne sees på som noe positivt. De har 

fått andre  impulser, lært andre prioriteringer og andre 

måter å forstå helsebegrepene på og de har i tillegg lært 

seg et  annet språk. Det vil imidlertid være mest korrekt 

å basere seg på å utdanne de leger vi mener vi trenger 

for framtiden ved våre egne universitet og bør dimen-

sjonere utdanningen for det.

Bør det innføres stimuleringstiltak for å få til en bedre 
kjønnsbalanse i grunnutdanningen i medisin?
Det er nå opp mot 80% kvinner som studerer medisin 

og det er ikke bra at kjønnsforskjellene er så store. Det 

kan se ut som det er vel så mye gutta som ikke ønsker å 

studere medisin som at det er at jentene er flinkere enn 

guttene på videregående og derfor tar disse plassene. Det 

kan være at stimuleringstiltak eller ren opplysning om 

hvor bredt medisinstudiet egentlig er og hvor mange 

ulike muligheter til jobb det faktisk kan gi er en bedre 

vei å gå en kjønnskvotering. En annen mulighet er å 

se på opptaksreglementet for medisinstudiet. I Neder-

land praktiseres loddtrekning mellom de som har 5(6 er 
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Helge Bjørnstad-Pettersen
Leder LVS

høyest) i snitt og som har søkt medisin og som de anser 

høyt nok. Ved denne metoden er det da enkelt å regulere 

kjønnsbalansen. Dette ment bare som et eksempel på at 

det er flere veier å gå for å få til en bedre kjønnsbalanse 

og at det ikke bare er de som var flinkest på videregående 

som bør få studere medisin.

 Alle de fire medisinske fakultetene har i løpet av de 

siste årene vært gjennom en evaluering og omlegging av 

sine studieplaner tilpasset de nye kravene i forhold til både 

lokal- og globale helse. Det er derfor  begrenset hvilken in-

nflytelse et slikt dokument kan få for våre fire  medisinske 

grunnutdanninger nå. Det er  imidlertid svært prisverdig 

at legeforeningen har engasjert seg i utarbeidelsen av en 

rapport om medisinsk grunnutdanning og diskusjonen 

om hvordan vår grunn utdanning bør være har fått et vik-

tig oppsving gjennom denne  rapporten.

Høringssvar fra LVS!
Lurer du på hva legeforeningen 
og LVS mener?

Les alle høringssvar her:

http://legeforeningen.no/yf/Leger-i-
vitenskapelige-stillinger/
Horingsuttalelser/

Husk du må være innlogget på medlems sidene 
for å se de interne høringssvarene!
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Denne lederen skriver jeg i Tromsø. Årsmøtet 

for LVS gjennomføres her ved UiT og den 

fagpolitiske  konfe ransen fokuserer i år 

på  finansiering av medisinsk  forskning. 

 Programmet for årsmøtet og den fagpolitiske 

konferansen har vi tatt med i slutten av denne 

utgaven av LVS-info. Aktivitetsrapporten med 

regnskap for 2015 har vi også tatt med.

 Forskningsutvalget har skrevet en rapport om 

 forsk nings finansiering, «Kunnskap koster». Kirsti 

Ytrehus, Hedda Maurud og Ole Sejersted  har skrevet 

et innslag i denne utgaven om arbeidet med denne 

 rapporten.

 Etter en tidlig påske, kan vi se at de første vårtegnene 

har kommet, og blant dem det sikre vårtegnet tariff-

oppgjør. LVS har håp om at vi kan oppnå mange av våre 

mål i årets hovedtariffoppgjør. Vi har valgt å prioritere 

ph. d. stipendiatenes stilling og lønn ved dette opp gjøret. 

Våre krav kan du lese i denne utgaven.

 Martin Steihaug har i dette nummeret skrevet et 

innslag om forskning i geriatrien. Dette er 

forhåpentlig vis starten på en serie av mange 

gode innslag om  forskning i de forskjellige 

 spesialiseringene vi har. Jeg vil derfor opp-
fordre alle som brenner for sin  spesialisering 

og den forskningen som foregår i feltet – ta 

kontakt og skriv et innslag om forskningen 

som foregår i ditt spesial felt.

 I forrige utgave publiserte vi innslaget «Leger er de 

beste til å undervise legestudenter», som Helge og jeg 

skrev i medisinstudentenes magasin Æsculap. Vi opp-

fordret studentene til å delta konstruktivt i  debatten, 

og som man roper i skogen får man svar. To siste års 

 studenter fra universitetet i Bergen, Alexander  Simonsen 

og Yasbir Pipwala,  har skrevet om sine tanker og 

 erfaringer om hvordan man kan gjøre undervisningen 

bedre for medisinstudentene.

 Jeg ønsker dere alle en god og produktiv vår, og til 

de av dere som søker midler til forskning – lykke til med 

søknadsprosessen.

KJÆRE LESER

Bendik Chr. Brinchmann, Redaktør LVS-info

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 
b.c.brinchmann@medisin.uio.no 
eller ta kontakt med styret.
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LVS SINE KRAV VED ÅRETS HOVEDOPPGJØR

Av: Bente A. Kvamme, Liv Ariane Augestad og Bendik Brinchmann

Det er som kjent duket for hoved tariffoppgjør ved årets lønnsforhandlinger. 
LVS mener at det er avgjørende å styrke legeforskerenes arbeids og lønnsvilkår, for å 
gjøre forskningskarriere mer attraktivt og sikre at det også i fremtiden kan bedrives 

fremragende forskning og undervisning i Norge. Vi har her tatt med referat av 
sak 7 og 8 fra styremøtet 04.02.16. Disse punktene skisserer kravene LVS vil 

stille ved årets hoved tariffoppgjør.

Sak 7/16 Invitasjon til å fremme krav i det Statlige 
 tariffområdet
Forening for Leger i vitenskapelig stilinger (LVS) 

 behandlet ovennevnte sak på styremøte 4.2.2016

Primærkrav:

Når det gjelder den økonomiske rammen forventer vi at 

sekretariatet/Akademikerne tar hånd om dette.

LVS ønsker primært en fjerning av lønnstabell/still-

ingsregulativ slik situasjonen er både i KS- og Spekter-

området. Som opplyst i kravs invitasjonen datert 11. 

desember 2015, leverte Akademikerne i hoved tariff-

opp gjøret 2014 et krav om utkast til ny og modernisert 

Hoved tariffavtale. LVS støtter at det i hoved tariffopp-

gjøret 2016 utformes et krav i samme retning.

Sekundær krav:

(1)Dersom det blir forhandlet på alle elementene; 

 generelt tillegg, justeringer og lokale forhandlinger 

krever LVS at man prøver å avvikle det generelle  tillegget. 

Hvis det likevel skal gis, må det være som prosenttillegg. 

Videre at så mye som mulig av økonomien blir lagt ut 

lokalt. LVS mener det er av stor betydning at det er 

 forutsigbarhet for reelle lokale forhandlinger, med reell 

økonomi, slik at man ikke setter i gang et «stort tillits-

valgtapparat» for svært lite penger, og slik at tillits valgte 

og leder lokalt gis mulighet til å benytte lønn som et 

 styringsverktøy.

(2)Krav til eventuelle justeringsforhandlinger: Krav om 

at samtlige stipendiater i stillingskode 1378 tilstås to 

lønnstrinn.

Begrunnelse: Det er behov for å utjevne lønnsfo rskjeller 

mellom statsansatte stipendiater og legestipendiater 

ansatt i helseforetak. Til sammenligning er minste-

lønnen for leger i spesialisering kategori A kr. 535.500, 

kategori B kr. 578.000, kategori C kr. 618.500. Nyut-

dannede leger (turnusleger) har en minstelønn på  

kr. 474. 500 (ca. lønnstrinn 56).

(3) Dersom det i år også er ønskelig med  prøveprosjekter 

støtter LVS Akademikernes ønske om at det etableres 

prøveprosjekter i utvalgte akademikertunge virksom-

heter der forhandlingene i sin helhet flyttes ut lokalt.

  

Sak 8/16 Invitasjon til å fremme krav til hovedopp
gjøret i Spekter helse 2016
Styret diskuterte saken og fattet følgende :

Vedtak:

I prioritert rekkefølge

• Forskerleger, postdoktorer og stipendiater som lønnes 
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i Spekter tariffområde bø r omfattes av A2 og må få 

samme lønnsutvikling (kronebeløp) som overleger og 

leger i spesialistutdannelse (LIS). 

• Minstelønnsnivå for stipendiater må minst tilsvare 

LIS kategori A. Dette kravet må inntas i A2 eller at det 

etableres en særavtale slik Forskerforbundet og Tekna 

har.

• Leger i akademiske stillinger skal ha lønn som  klinisk 

legestilling, avhengig av kompetanse. (stipendiat, post. 

doc., forsker)

• Dr. grads tillegg skal utbetales som ett årsbeløp, 

uavhengig av stillingsstørrelse.

• Leger som disputerer for sin dr. grad innvilges 2 ukers 

permisjon med lønn etter tjenesteplan til forberedelse. 

(Dette praktiseres i de fleste helseforetak, men er ikke 

inntatt i A2.)

• Leger med stilling ved universitet og helseforetak må 

få all arbeidstid medregnet når det gjelder bruk av 

UTA-tillegg, overtidsberegning og vakansbetaling.

  

Legeforeningens forhandlingsutvalg stat hadde et møte 

29.02.2016; hvor krav fra de forskjellige yrkesforening-

ene ble diskutert. I dette møtet ble det klart at det er stor 

støtte for å heve avlønningen av leger i vitenskapelige 

stillinger i staten. Både Ylf og Of nevner særlig at det 

er svært problematisk at stipendiatene over lengre tid 

er blitt hengende etter lønnsmessig. Ylf vier i sin helhet 

sitt krav til stipendiatenes situasjon, og oppfordrer Lege-

foreningen til å jobbe med denne saken på flere plan: 

Man bør forsøke å få til en lønnsøkning innenfor dagens 

struktur med lønnsrammer og stillingskoder, samtidig 

som man arbeider for en egen særavtale for legestipendi-

ater.  Of har heller ikke glemt professorene og fremmer 

krav med heving av minimumslønnsnivået i det sentrale 

avtaleverket og økte lokale forhandlinger.

LVS er selvsagt glade for støtten fra kollegaer og håper at 

dette vil bidra til gjennomslag for kravene.

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

MELD DEG INN I LVS! ØKT STØRRELSE GIR ØKT SLAGKRAFT.



9

Finansiering av forskning endres over tid. Hvor mye 

midler som investeres i  forskning, hvilke fag som prior-

iteres og  hvilke  temaer som vinner mest gehør  varierer. 

I Norge  finansieres  helseforskning hovedsakelig av 

 offentlig midler  (nasjonale og  internasjonale), men 

også av private foreninger, stiftelser og næringsliv. 

Den største del av forskningen finansieres  gjennom 

 basisbevilgningene til institusjonene (UH-sektoren og 

 helsesektoren). Selv om den konkurranseutsatte delen 

av finansieringen derfor ikke er større enn drøyt 30%, 

er den likevel sterkt styrende for inn retningen av for-

skningen fordi forskerne vinkler sine prosjekter etter 

slike midler. Hovedkilder til konkurranseutsatte midler 

innen helseforskning er Norges forskningsråd og de 

 regionale helseforetakene. I tillegg er det  interessant å 

merke seg at enkelte  private ideelle aktører, spesielt i det 

medisinske fagfeltet, f.eks. Kreftforeningen, også bidrar 

vesentlig til å sette agendaen for forskningsinnsatsen. 

Nasjonale planer, universitetene og helseforetakenes 

strategi for forskning er viktig for rekruttering til faste 

stillinger og for å bygge infrastruktur for forskning, men 

ikke tematisk styrende på samme måte som de konkur-

ranseutsatte midlene. 

 De ti siste årene er den største endringen for 

 finansiering av helseforskning kommet parallelt med 

helseforetaksreformen. Ved statlig overtakelse av den 

 offentlige spesialisthelsetjenesten i Norge ble ansvaret for 

flyttet fra fylkesnivå til regionale helseforetak.  Deler av 

det som tidligere ble kalt regionsykehustilskuddet ble nå 

etablert som en egen kanal for finansiering av  forskning 

over Helse og omsorgsdepartementets (HOD) budsjett 

og fordeles av de Regionale samarbeidsorganene. Rundt 

halvparten av all offentlig finansiering av helseforskning 

går i hovedsak til universitetssykehusene, mens ca. 33 % 

finnes igjen i drift av forskning ved  universitetene og 

vitenskapelige høyskoler. Hovedtyngden av offentlig 

finansiert helseforskning sorterer under HOD.3 For 

oss som arbeider med medisinsk forskning og kjenner 

til hvor tettvevd aktiviteten ved medisinske/helseviten-

skapelige fakulteter og tilhørende universitetssyke-

hus er kan det være vanskelig å forstå hvor godt slike 

tall er fundert. Tallene er basert på rapportering til 

 Nordisk  institutt for studier av innovasjon, forskning 

FINANSIERING AV MEDISINSK FORSKNING  
– HVORDAN VIL MORGENDAGEN SE UT?

Kirsti Ytrehus, Professor ved Institutt for medisinsk biologi, UiT. Hedda Maurud, Rådgiver DNLF.

Ole M Sejersted,  Professor ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, UiO.

 
 Legeforeningens forskningsutvalg har nettopp utarbeidet rapporten 

«Kunnskap koster» om finansiering av helseforskning.1 Rapporten kan lastes ned.2 
Her gjengis noen fakta og synspunkter fra rapporten.

1 Tidligere kalt medisinsk og helsefaglig forskning inklusive biomedisinsk forskning

2 https://legeforeningen.no/Nyheter/2016/Ny-rapport-om-finansiering-av-helseforskning-/ 

3 Kilde NIFU rapport 25/2015
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og  utdanning (NIFU) og tallmaterialet reflekterer nok 

at universitetene alene har noe mindre aktivitet på dette 

området enn helseforetakene. I praksis er det  viktig at 

finansieringen fra de to departementene sees på som 

en felles offentlig finansiering av hele spekteret av 

 helseforskning. En god sømløs samhandling er en vinn-

vinn situasjon for de involverte institusjonene. 

 For å bli mer i samsvar med internasjonal utvikling, 

kategoriseres nå norsk forskning i helseforskning og 

livsvitenskap. Dette samsvarer med EUs begrepsbruk. 

Det erstatter til dels vår vante inndeling i biomedisinsk-, 

klinisk-, epidemiologisk-, samfunnsmedisinsk- eller 

allmennmedisinsk forskning e.l. i statistikkene. Mange 

av våre medlemmer er dermed helseforskere, andre har 

prosjekter som sorterer under livsvitenskap i statistik-

ken. Noen mottar finansiering fra begge områder. Dette 

reflekteres ikke alltid i statistikkene. 

 I Norheimutvalgets rapport fra 20144 ble 

 prioriteringer og ressursbruk i helsevesenet diskutert 

på  basis av modeller for sykdomsbelastning. HOD er 

også opptatt av prioritering av midler til forskning 

ut fra sykdoms belastning. Muskel-skjelettsykdom-

mer koster samfunnet mye p.g.a. stort sykefravær, og 

den enkelte vil oppleve redusert livskvalitet. Dette er 

et  eksempel på et område hvor mange mener det bør 

satses mer på forskning. Ser man på forskningsinnsats5  

per tapte leveår for ulike sykdomsgrupper ligger kardio-

vaskulær sykdom og lungesykdom lavt med hensyn 

til finansiering f.eks. sammenliknet med kreft, mens 

 muskel-skjelettsykdommer ikke uventet ligger svært 

høyt. Hva som bør  ligge til grunn for prioritering er 

det viktig å diskutere. I  rapporten «Kunnskap koster» 

 understrekes at  helseforskning i kommunal sektor bør 

styrkes betraktelig. 

 Både i EU-systemet, i Norges Forskningsråds nye 

programmer, i regjeringens handlingsplan for opp-

følging av HelseOmsorg21-strategien og i de siste 

søknadsrundene til helseforetaksmidler er «impact»6  

og brukerperspektiv kommet sterkt inn som moment 

for prioritering av finansiering av foreslåtte prosjekter. 

Dette er faktorer som det ikke alltid er så lett å vurdere, 

og de stiller både forskeren og den som skal evaluere 

søknadene overfor nye utfordringer. Hvilke utslag dette 

vil ha for helseforskningslandskapet i Norge gjenstår å 

se. Mange vil hevde at sterk styring av forskning går ut 

over kvaliteten. Forskning med dårlig kvalitet er ingen 

tjent med. 

 Mer finansiell støtte til forsker-initiert forskning 

er en strategi som samler forskersamfunnet. Dagens 

politiske ledelse sier at det skal satses på kvalitet, de mest 

talentfulle forskerne og på forsker-initiert forskning. 

Spørsmålet er om det kommer mer finansiell støtte til 

forsker-initiert forskning. Det er som nevnt over mange 

konkurrerende hensyn når forskningsprosjekter skal 

prioriteres. Nye forskningsfinansielle initiativ i form av 

konkrete forskningsprogrammer, private ideelle organi-

sasjoners målsetting og krav til dokumentasjon av kort-

siktig nytte trekker i motsatt retning av det regjeringen 

faktisk har signalisert. 

 Et mål både for mange forskningsinstitusjoner og for 

finansierende myndigheter er økt  internasjonalisering 

gjennom større deltakelse i EUs programmer. I 

 regjeringens handlingsplan for oppfølging av Helse-

Omsorg21-strategien er dette nevnt med følgende tiltak: 

«å innrette nasjonale virkemidler slik at det virker mobili-

serende». Her savnes konkretisering og kanskje kunne 

det være en idé med litt mer «bottom-up» tenkning. Hva 

hindrer deg og meg i vår forskningshverdag med våre 

rammebetingelser fra å søke EU-midler, og hvordan kan 

vi formidle våre synspunkter oppover i systemet? 

 For oss, medlemmer av LVS, er det viktig at  finansielle 

initiativ bidrar til å opprettholde innsats i medisinsk 

forskning på en arbeidsarena der klinisk arbeid, under-

visning og opplæring av yngre kollegaer også er viktige 

oppgaver. 

4 «Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten», 2014

5 tilgjengelige midler til forskning

6 forskningens relevans og nytte
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I magasinet for medisinstudenter oppfordrer 

LVS-leder Bjørnstad-Pettersen  og  LVS- info-

redaktør Brinchmann studenter til å dele sin 

mening om medisinutdanning. Vi blir  ferdig 

utdannede leger ved UiB til  sommeren, og 

5,5 år med forelesninger har gitt oss og med-

studenter god innsikt i et bredt spekter av 

 undervisning ved medisinsk fakultet. Kort 

fortalt: vi tror at svært mange, kanskje de 

fleste, leger i vitenskapelige stillinger har et 

stort uforløst potensiale når det kommer til å 

viderebringe sin kunnskap effektivt. Et poten-

siale som med enkle pedagogiske virkemidler 

kan forløses, etter vår mening. Utfordringen 

er ikke forelesers faglige kompetanse, kanskje tvert imot: 

Gapet mellom forelesers og studenters kompetanse blir 

ofte så altfor stort. Derfor har vi prøvd  å formulere noen 

grunnleggende prinsipper for undervisning vi opplever 

er god, forståelig og brukbar for medisinstudenter.

1. Du kan aldri undervurdere studentene
Mang en gang har en rødmende foreleser spurt «blir 

dette for enkelt for dere?». Vi kan i løpet av våre snart 

seks år ikke huske en eneste student som noensinne har 

ytret at forelesningen var for enkel. Det er en overflod av 

eksempler på det motsatte. Vi trenger repetisjon.  Innled 

gjerne hvert tema med en kort repetisjon av grunn-

leggende kunnskap. Det kan godt være at vi hadde basis-

kunnskapen godt inne for to år siden, men vi har gått 

gjennom en rekke andre ting i mellomtiden, så det er 

ikke bare å «plukke opp tråden» der vi slapp i 2014.
  Minn deg selv på at det du har jobbet med i mange år 
og syns er svært lett forståelig, ikke er like lett forståelig for 
oss som ikke har jobbet mange år med temaet. Og hvis du 

2 MINUTTER  
FOR Å BLI EN BEDRE FORELESER

Alexander Simonsen og Yasbir Pipwala, medisinstudenter ved UiB.

ikke får noen spørsmål til forelesningen din, er 

det ofte fordi ingen henger med. IKKE at det er 

for lett.  De timene foreleser avrunder med «det 

virker som at alt er klinkende klart», er oftest 

når ting er et totalt rot.

2. Gi oss allmennkunnskap
Tenk godt igjennom: hva er det studentene har 

mest nytte av å lære for å bli gode turnusleger 

og allmennleger? Du kan nok mye som kanskje 

er veldig relevant for din spesialitet, men ikke 

så relevant for alle oss som ikke skal spesialisere 

oss i akkurat det. Husk at legeutdanningen er 

en generell utdanning. Spesialisering skjer senere.

3. Repeter og understrek 
Repeter og understrek de viktigste poengene på fore-

lesning, det er ikke like lett å skille ut for oss. Å undervise 
er mer enn å bare overføre informasjon, slik som man kan 
gjøre til en USB-penn. Informasjon fins det nok av. Vi har 
god tilgang på en rekke lærebøker med tusenvis av sider.  Det 
hjelper oss ingenting å få lesset «ufordøyd» informasjon over 
oss. Det hjelper ikke å be oss «ta noen timer ekstra lesing på 
dette temaet» i etterkant, det fins ikke nok timer i året til at vi 
klarer å komme gjennom alle temaer. 

 Å undervise er mer som å gi en hjelp til å navigere. 

Hjelp oss å navigere frem til essensen i det temaet du 

 underviser! Hjelp oss å forstå! Forklar det på en måte du 

ville forstått den gangen du var helt ny!  

Håper du føler deg inspirert til å fornye din forelesningsstil! 

Oppfølgningsspørsmål kan sendes til asi044@uib.no
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GERIATRIFORSKNING I NORGE

Ole Martin Steihaug; lege, stipendiat ved Haraldsplass sykehus, UiB

Det er mange som forsker på eldre  mennesker. Det 

er ikke én faggruppe som eier fagfeltet og  temaene 

spenner fra laboratorieforskning,  dyreforskning, 

 intervensjonsstudier på sykehuspasienter til epidemi -

ologisk forskning. Forskere fra alle helsefag er aktive, 

samt  statistikere, molykylærbiologer og flere  andre. For 

å beskrive  geriatrisk forskning i Norge foretar jeg en 

avgrensning til forskning hvor geriatri er  forskning av 

sykehusleger på eldre pasienter som  karakteriseres av å 

ha flere kroniske sykdommer og en redusert  fysiologisk 

reserve som gjør dem mere sårbare ved akutt  sykdom. 

Det er uklare skiller mellom  forskning drevet av andre 

organspesialister og geriatere, men forenklet kan vi si at 

mens organspesialistene ofte er interessert i  sykdommen 

i pasienten er geriateren interessert i pasienten 

med  sykdommen. Gerontologi tar for seg normale 

 aldersforandringer, mens geriatrien tar for seg sykelige 

 endringer. Et kjennetegn ved geriatriske pasienter som 

gruppe er at de bruker mye helsetjenester og omsorgs-

tjenester med gjentatte tilfeller med akutt sykdom, 

 hyppige rein nleggelser og stort behov for elektive tilbud 

fra spesialisthelsetjenesten, slik at omsorgsforskning 

og samhandlingsforskning er nært beslektede fagfelt til 

 geriatrien.

 Spesialiteten geriatri er en gren av  indremedisin 

og klinisk geriatri er et sykehusfag med vilje og evne 

til å håndtere livstruende sykdom,  rehabilitering og 

 optimalisering av kroniske sykdommer. En  geriater 

kjenne tegnes ved å vektlegge betydningen av å 

 samarbeide med pasienten, pårørende og med andre 

helsefaglige grupper i diagnostikk og behandling.

 For en bredere oversikt over aldersforskning i 

Norge anbefales Notat: Aldersrelatert forskning i Norge, 

30.10.2015; Bjørn Heine Strand (FHI), Marijke Veenstra 

(NOVA), Britt Slagsvold (NOVA, Anette Hylen Ranhoff 

(FHI).

 Noe av den beste geriatriske forskningen i Norge 

kommer til i samarbeid med andre sterke miljøer. 

 Eksempler på dette har vi fra hjertemedisin,1 fra  ortopedi2 

og fra kreft forskning med vurdering av  komplikasjoner 

i forbindelse med kreftbehandling.3 

 I Norge har vi fire professorater i geriatri: Professor 

Torgeir Bruun Wyller og Professor Nenad Bogdanovic, 

UiO. Professor II Anette Hylen Ranhoff, UiB.  Professor 

Olav Sletvold, NTNU. En oversikt over geriatriske 

 forskningsmiljøer i Norge i rapporten om  aldersrelatert 

forskning (tabell 1 side 6). Her finner du blant  annet 

antall forskere i både hel -og deltids stillinger, det 

 geriatriske forskningsmiljøet i Norge utgjøres av rundt 

150 forskere.

 Geriatri er et fagfelt i vekst og jeg regner med flere 

spennende funn i årene fremover.

1 After 80 studien, www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01166-6/abstract

2 The Trondheim hip fracture trial, www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)62409-0/abstract

3 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040842809002261
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LVS Leger i vitenskapelige stillinger  
– fagpolitiske konferanse 2016  
Tid: 7. – 8. april, 2016 Sted: Universitetet i Tromsø, MH bygget

«Vil du være med så heng på»
Medisinsk forskning i endring

Årsmøtekonferanse LVS er en fagpolitisk konferanse 

om medisinsk forskning og utdanning med fokus på 

aktuelle tema

Torsdag 7. april 2016
11.00 – 11.15 Velkommen 

  LVS-leder Helge Bjørnstad-Pettersen

 Finansiering av medisinsk forskning

11.15 – 11.45  Universitetets perspektiv 
 Rektor professor dr med Anne Husebekk

11.45 – 12.15  Helseforetak perspektiv 
 Forskningsdirektør HelseNord RHF 

 dr med Rune Sundset 

12.15 – 12.30 Pause 

12.30 – 13.00  NFR perspektiv
 Mari K Nes, PhD

 Spesialrådgiver, Divisjon for samfunn  

 og helse, Norges forskningsråd

13.00 – 13.45  Legemiddelindustriens perspektiv
 Direktør Karita Bekkemellem

13.45 – 14.15  Legeforeningens forskningsutvalgs  
 utkast til rapport om finansiering av 
 helsevitenskapelig forskning  
 Professor dr med Kirsti Ytrehus

14.15 – 14.45 Diskusjon 

 

14.45 – 15.30  Lunsj

15.30 – 17.00 Tillitsvalgtkurs 

  Tillitsvalgtrollen
  Julius Okkenhaug, Spesialrådgiver/psyk. 

 spes., Norsk psykologforening

17.00 – 17.30 Orkidépris 2016
  Utdeling av Orkidépris

 

17.30 – 18.30 LVS årsmøte 

19.30  Middag 

  Compagniet Restaurant 

 www.compagniet.no

Fredag 8. april 2016
08.30 – 09.45 Tillitsvalgtkurs

  Akademikerens lønnspolitikk og   
 Hovedtariffoppgjøret i staten 2016
  Jon Ole Whist, Forhandlingssjef/

 jurist, Norges Farmaceutiske Forening

 

09.45 – 10.00 Pause
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10.00 – 10.30  En forskers perspektiv  
 på  finansiering  
 Professor dr med Eilif Lund

10.30 – 11.00 Krav til nytteeffekt for forsknings
 finansiering «Impact» versus  
 «excellence» 
  Forskningssjef Øystein Krüger 

 Helse Sør-Øst RHF 

11.00 – 11.15 Pause

 Forskning versus kvalitetsforbedring, 
 ja takk begge deler?  

11.15 -11.45 Kunnskapssenteret for   
 helsetjenestens rolle 
 Direktør Magne Nylenna

11.45 -12.15  Senter for klinisk dokumentasjon  
 og evaluering, SKDEs rolle
 Leder Trine Magnus 

12.15 – 13.00 Lunsj

Slutt

LVS finnes nå også på Facebook

Facebooksiden vil bli brukt til 
 kommunikasjon med medlemmer  
og samfunnet for øvrig. Vi oppfordrer  
alle medlemmer og andre interessenter  
til å følge lenken og «like» siden.

https://www.facebook.com/ForeningenForLegerIVitenskapeligeStillinger



15

Aktivitetsregnskap
     

  Regnskap  Budsjett Regnskap  Regnskap 

 Noter 2015 2015 2014 2013

     

ANSKAFFEDE MIDLER     

Medlemsinntekter 3 1 123 746 1 094 400 1 076 578 967 183

Tilskudd 4 20 117 40 000 10 825 82 936

Sum anskaffede midler  1 143 863 1 134 400 1 087 403 1 050 119

Aktivitetet som oppfyller formålet     

Kursinntekter  0 0 0 0

Sum aktiviteter som oppfyller formålet  0 0 0 0

Finansinntekter  17 281 20 000 30 905 23 220

Sum anskaffede midler  1 161 144 1 154 400 1 118 308 1 073 339

     

FORBRUKTE MIDLER     

Kostnader til formålet     

Produksjonskostnader tidsskrift  129 815 113 236 80 696 89 355

Informasjon/kommunikasjon  0 0 0 0

Kurs og konferanser 5 20 117 40 000 10 825 131 460

Faglig arbeid 6 118 343 162 506 55 855 39 984

Priser  12 219 14 000 14 361 13 956

Sum kostnader til formålet 7 280 494 329 741 161 737 274 754

Administrasjonskostnader 7 786 424 837 475 754 381 548 292

Sum forbrukte midler 7 1 066 918 1 167 216 916 118 823 047

     

Aktivitetsresultat  94 226 -12 816 202 190 250 292

     

Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen)    

 Overført fra formålskapitalen med eksterne restriksjoner    

 Overført til formålskapitalen med selvpålagte restriksjoner    

 Overført til formålskapitalen med eksterne restriksjoner    

Overført til/fra fri formålskapital 8 94 226 0 202 190 250 292

Sum tillegg/reduksjon formålskapital   94 226 0 202 190 250 292

FORENINGEN FOR LEGER  
I VITENSKAPELIGE STILLINGER



Returadresse: Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

leger i vitenskapelige stillinger


