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KLINISK BEHANDLINGSFORSKNING
NY HOVEDTARIFFAVTALE I STATEN
MEDISINSK BIOKJEMI?
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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
Bendik Brinchmann
Stipendiat ved Avdeling for luftforurens-
ing og støy, Divisjon for miljømedisin,
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Mobil: 46 74 36 32
E-post: bendikbrinchmann@gmail.com 

 leger i vitenskapelige stillinger

LVS’ hjemmeside se: www.legeforeningen.no/lvs
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Nå nærmer vi oss de lokale forhandlingene 
og i år skal det fordeles betydelig større 
beløp enn det vi har vært vant til fra tidli
gere. I år er altså første gang Akademikerne 
har fått gjennomslag for sitt lønnskrav oven
for staten. 
 Etter at Akademikerne aksepterte statens tilbud i 
lønnsoppgjøret 30. april, kom de øvrige tre partene, 
LO, YS og Unio, til enighet med staten etter mekling. 
Akademikernes Hovedtariffavtale, samt avtale om 
prinsippene for et nytt lønns og forhandlingssystem 
som skal innføres i 2017, står uendret etter  meklingen. 
Det er altså inngått to tariffavtaler i staten. En for 
Akademikerne og én for LO, Unio og YS. Det vil si 
at det er to lønnstabeller. Det er også forskjellig for
delingsnøkkel i de to avtalene, men den økonomiske 
rammen er den samme.
 Det vil først være etter de lokale forhandlingene er 
gjennomført at det er mulig å si hvor store lønnstil
leggene i år ble. Ettersom den lokale potten er så stor 
(75% av lønnsmassen skal forhandles lokalt), vil det 
være naturlig at tillitsvalgte vurderer å kreve at deler 
av den går til alle som et ytterligere generelt tillegg. 
 Individuelle tillegg og eventuelle prioriteringer av 
grupper er også naturlige virkemidler å ta i bruk. 
Lønnstillegget etter lokale forhandlinger kommer på 
toppen av det sentralt fastsatte tillegget på 0,5 %.
 Hvordan de lokale forhandlingene i praksis vil 
gjennomføres, vil nok variere noe fra virksomhet til 
virksomhet. Ettersom Akademikerne har egen lokal 
pott og egen avtale, vil Akademikerne forhandle for 
sine medlemmer alene med arbeidsgiver. Det kan 
lokalt forhandles om både generelle tillegg, justering 
for grupper og individuelle tillegg.
 Medlemmene vil på vanlig måte forholde seg til 

de lokale tillitsvalgte, som vil forhandle lønn 
på medlemmenes vegne. For medlemsfore
ninger som ikke har egne tillitsvalgte vil det 
være naturlig at dette ivaretas av andre fore
ninger tilsluttet Akademikerne.
 LVS har erfarne tillitsvalgte i Tromsø, 

Bergen og Oslo, men mangler helt Hovedtillits valgt i 
Trondheim. Overlege og førsteamanuensis Kari Risnes 
har sagt seg villig til å gå inn som ny HTV  under forut
setning av at noen i LVS som sitter i  hovedstilling ved 
NTNU lar seg velge som varatillitsvalgt. Dette har vi 
så langt ikke lyktes med. Jeg oppfordrer alle medlem
mer av LVS som sitter i hovedstilling ved NTNU om 
å snakke både med seg selv og andre for å få frem en 
person som kan la seg velge som vara til Kari Risnes. 
Det har aldri vært viktigere å få valgt en ny hoved
tillitsvalgt for LVS og en vara som kan føre de lokale 
lønnsforhandlingene for legene denne gangen. Jeg vil 
takke Kari Risnes for den innsats hun har vist så langt 
både ved hennes arbeid med å finne navnene på alle 
legene som arbeider ved NTNU og som til stor del har 
vært ukjent for oss, men også for å være villig til å gå 
inn som ny HTV under forutsetning av at noen annen 
går inn som hennes vara.
 Gjennom Kari Risnes sitt arbeide med medlems
listene har det kommet fram at Legeforeningen ved 
NTNU  har ca. 450 medlemmer som utgjør lønns
massen ved disse forhandlingene. Det er en dobling 
av hva vi har vært klar over tidligere og vil gjøre oss til 
den største fagforeningen innen Akademikerne ved 
NTNU.
 Arbeidet med listene i Trondheim bør også være 
et initiativ for de tillitsvalgte på de andre universi
tetene til å gjennomgå alle ansatte på hvert institutt 
for å se om det samme kan ha forekommet der. Det 

KJÆRE LVS MEDLEMMER
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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.

er svært underlig synes jeg at vi 2016 ikke skal ha et 
system der hovedtillitsvalgte og arbeidsgivere enkelt 
får fram navn på alle ansatte, stillingstittel og stillings
andel, hvor de er organisert evt. uorganisert, hvilket 
institutt de arbeider ved og epostadresser. Dette er jo 
både  arbeidsgivere og tillitsvalgte avhengig av i lokale 
forhandlinger for å få til en noenlunde rettferdig for
deling av lønnsmasse Dette er viktigere enn noen 
gang når så mye av totalpotten blir lagt ut lokalt.
 Er LVS rustet til å gå inn i de lokale forhandlingene 
der så mye penger skal fordeles lokalt? Svaret er nok 
generelt nei, men det er heller ikke arbeidsgiverne. 
Akademikerne arrangerer kurs for de tillitsvalgte 
utover høsten for at de skal bli best mulig skikket til å 
delta i forhandlingene på en god måte.  
 LVS vil appellere til alle sine medlemmer rundt 
på universitetene om å være sitt ansvar bevisst om å 
verve seg som tillitsvalgt. Skal dere få full uttelling un
der de lokale lønnsforhandlingene i høst med en unik 
stor lønnspott må dere ha noen tilstede som represen
terer LVS og forhandler for dere! Det kan være klokt å 
gå flere sammen som tillitsvalgte. Det er lettere å være 
fersk tillitsvalgt når en har noen å støtte seg til. For 
de som føler seg svært usikre på hvordan disse lokale 
lønnsforhandlingene vil bli gjennomført så skal dere 
vite at arbeidsgiver er like usikre. De har heller ingen 
erfaring med å forhandle en så stor pott lokalt. For de 
som ønsker det kan det være et godt råd å samarbei
de med Akademikerne lokalt. I Trondheim har vi de 
senere årene hatt god erfaring med et tett samarbeid 
med Akademikerne, som har vært ledet av Tekna. 
Akademikertillitsvalgte er ofte frikjøpt og har mere tid 
og resurser til å gjøre denne jobben bra enn hva LVS 
tillitsvalgte har. Problemet for Trondheim og NTNU 

vil være at vi så langt ikke har noen Hovedtillitsvalgt 
som kan forhandle og det til tross for at vi kanskje er 
den største Akademikerorga nisasjonen lokalt. Hvis 
det ikke er aktuelt å samarbeide med Akademiker
foreningene lokalt vil det også være mulig å be lege
foreningen sentralt om hjelp til gjennomføring av de 
lokale forhandlingene.
 Så en henstilling til alle medlemmer av legefore
ningen. Selv om arbeidsgiver og tillitsvalgte har en 
plikt å tilse at alle ansattes lønn blir ivaretatt er det 
fortsatt slik at det er svært viktig  at dere sender inn 
egne lønnskrav. Det vil bli utsendt skjema evt. beskjed 
om hvor dere finner søknadsskjema for innsending 
av egne lønnskrav og til hvem og når dere skal sende 
dette inn. Erfaring viser at bare 10 til 20% av våre 
medlemmer sender inn egne lønnskrav. Grunnen til 
dette er bare noe vi kan spekulere i, men sannsynlig
vis har det med en frykt for at det en har produsert av 
vitenskapelige publikasjoner, undervisning og annen 
formidling de siste tre årene ikke er bra nok for lønns
opprykk og at en ikke ønsker å fortelle arbeidsgiver 
og tillitsvalgte om sin manglende produksjon. Dette 
er helt feil tenkt og jeg vil oppfordre alle LVS medlem
mer til å søke uavhengig om hvor stor eller liten pro
duksjon de har hatt. Både arbeidsgiver og tillitsvalgte 
har taushetsplikt rundt alt som skjer under og rundt 
de lokale lønnsforhandlingene og lønnsforhandler 
trenger kunnskap om den de skal forhandle for.
 Vær deres ansvar bevisst og la dere velge som tillits
valgte. Dette gjelder først og fremst NTNU ansatte i 
Trondheim!

Lykke til med valg og forhandlinger!

Helge Bjørnstad-Pettersen
Leder LVS
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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!

Da er enda en sommer over og jeg håper 
dere har fått sanket godt med energi og vi
tamin D til igjen å ta fatt på forskning og 
undervisning. For min egen del har jeg nytt 
sommeren i VestFrankrike, etter enda ett 
givende opphold ved Universitetet i Rennes. 
Men det har vært ett skår i gleden, i år igjen 
har en katastrofe rammet det franske folk, 
og jeg retter mine tanker til  ofrene som ble rammet 
på promenaden i Nice, og deres pårørende.

I dette nummeret av LVSinfo har vi gleden av å 
 trykke en presentasjon av det nye programmet for 
klinisk behandlingsforskning som fagdirektørene fra 
de fire helseregionene, Henrik Sandbu, Per Morten 
Sandset, BaardChristian Schem og  Rune Sundset har 
skrevet. Jon Ole  Wist har skrevet et innslag om den 

nye  hovedtariffavtalen med staten. Denne 
avtalen er det viktig å sette seg inn i, siden 
den er grunn laget for de nye lokaleforhand
lingene, hvor den største delen av lønns
midlene nå blir fordelt. Til sist har TorArne 
Hagve skrevet en innføring i det spennende 
forskningsfeltet innenfor spesialiteten medi
sinsk biokjemi.

Avslutningsvis vil jeg gratulere min tidligere sjef 
JohnArne Røttingen med den nye stillingen som 
leder av Norsk Forskningsråd. Han vil bli savnet på 
Folkehelse instituttet, men vi ser med glede og for
ventning frem til tiden med ham som leder for NFR.

Da gjenstår det bare for meg å ønske dere en god og 
produktiv høst.

KJÆRE LESER

Bendik Chr. Brinchmann, Redaktør LVS-info
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PROGRAM FOR KLINISK
BEHANDLINGSFORSKNING (KLINBEFORSK)

De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å etablere et nytt felles program for 
klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) i spesialisthelsetjenesten i samarbeid 

med Norges forskningsråd (jf. Oppdragsdokument 2016). Dette programmet skal 
bidra til at flere pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier og er et ledd i

oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21.

Om programmet

Kliniske studier gir pasienter mulighet til å delta 
i utprøvende behandling og øker kunnskapen om 
forebyggende tiltak, diagnostiske metoder, og be
handlings og rehabiliteringstiltak. I dag er tilbudet 
om utprøvende behandling til pasienter begrenset på 
grunn av at det pågår for få og små kliniske studier i 
Norge.
 For å imøtekomme behovet for flere større 
 n asjonale kliniske studier av høy kvalitet og med 
 forutsigbar finansiering, har Helse og omsorgsde
partementet fra 2016 ønsket å etablere en felles satsing 
på kliniske multisenter studier i helseforetakene som 
svarer til behov identifisert av pasienten, i  tjenesten, 
av beslutningstakere og av forskeren selv.  Satsingen 
er organisert som et felles forskningsprogram kalt 

 Klinisk behandlingsforskning i spesialisthelse 
t jenesten (KLINBEFORSK).
 For utfyllende opplysninger om programmet, se: 
http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/utlysning/

Definisjon

Klinisk behandlingsforskning omfatter inklusjon av 
pasienter og har som formål å forbedre  eksisterende 
behandlingsrutiner, inkludert bruk av legemidler og 
medisinsk teknologi, og/eller å utvikle og  evaluere 
nye. Det kan også være sammenliknende effekt
studier, som evaluering av diagnostiske metoder, 
 etablerte legemidler eller effektivisering av prosesser 
og behandlingsrutiner.

Henrik Sandbu
Ass. Fagdirektør

Helse Midt-Norge RHF

Baard-Christian Schem
Fagdirektør

Helse Vest RHF

Per Morten Sandset
Direktør forskning, innovasjon 

og utdanning
Helse Sør-Øst RHF

Rune Sundset
Kvalitets- og forskningsdirektør 

ved Helse Nord RHF
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Tematiske avgrensninger

Programmet er tematisk åpent for alle kliniske fag
områder, men det skal søke å dekke kunnskaps
behov og kunnskaps gap av stor betydning for 
pasientbehand ling. Dette kan identifiseres gjennom 
f.eks. kunnskaps oppsummeringer eller Nasjonalt 
 system for innføring av nye metoder i spesialist
helsetjenesten.
 Sykdomsgrupper av stort omfang som repre
senterer en betydelig samfunnsutfordring vil være 
særlig aktuelle. Dette utelukker ikke kliniske behan
dlingsstudier av mindre og sårbare pasientgrupper 
der kunnskapsbe hovene er store.
 Rene epidemiologiske og genetiske studier, 
observa sjonelle kliniske studier, helsetjenesteforsk
ning, transla sjonsforskning, basalmedisinsk  forskning 
o.l. faller utenfor intensjonen med forsknings
programmet.
 Prosjektene kan benytte nasjonale  helseregistre 
som grunnlag for sammenliknende effektstudier ved 
at pasienter fra hele landet randomiseres til ulike 
behandlingsstudier og følges opp som del av regis

teret. Studier basert på registre må også være kliniske 
behand lingsstudier og oppfylle kravet om deltagelse 
av forskningsmiljøer fra alle regioner i prosjektet.

Mål for programmet

Hovedmålene med et program for klinisk behand
lingsforskning i spesialisthelsetjenesten er at det skal 
gi flere pasienter mulighet til å delta i utprøvende 
behandling gjennom klinisk behandlingsforskning, 
bidra til økt koordinering av kompetanse, ressurser 
og infrastruktur og styrke grunnlaget for å gi helse
tjenester som er effektive, sikre og av god kvalitet.

Finansierende departement

Helse og omsorgsdepartementet; tilskuddet er på 
totalt 130 mill. kroner for utlysning i 2016. Det kan 
søkes om totalt 5–20 millioner over en periode på 
inntil 5 år.

Lykke til med søknadsprosessen.

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
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Lørdag 30. april 2016 ble det skrevet historie. 
Staten og Akademikerne stat skrev under på 
en ny modernisert tariffavtale, og avtalen 
ble inngått uten LO, Unio og YS. Etter 16 års 
arbeid har Akademikerne fått gjennomslag 
for sitt hovedkrav: Akademikernes lønn skal 
avtales lokalt i den enkelte virksomhet. Jeg 
vil gjennomgå noen av de fordelene som følger den 
nye avtalen.
 Kommunal og moderniseringsminister  S anner 
kalte det et «viktig skritt videre med å fornye og 
forbedre offentlig sektor». Akademikerne stats 
forhandlingsleder Kvam mente avtalen er et «gjenn
omslag for en moderne lønnspolitikk». Når staten og 
Akademikerne skal utforme detaljene i løpet av det 
kommende året, vinkes det samtidig farvel til en avtale 
som har sine røtter tilbake til Statens lønnskomité av 
1946, og som sist ble grundig revidert i 1991.

Tre grunner for å modernisere

Akademikerne og staten har i flere år vært enige om 
 behovet for å endre avtalen. Likevel var det først i år 
det viste seg mulig – selv om motkreftene i LO, Unio 
og YS var sterke. Akademikernes hovedbegrunnelser 
for end ringen kan oppsummeres slik:
• Staten er overstyrt og underledet
• Staten har rekrutteringsutfordringer
• Staten har for mange unødvendige arbeids

konflikter (les: streiker)

Mer ansvar til lederne

Med den nye avtalen får lederne i statens 
virksomheter et mer operativt ansvar og 
 videre fullmakter til å nå de politiske målene. 
Når avtaleverket, og lønnssystemet, kan til
passes den enkelte virksomhets behov, er det 
 lettere å flytte ressurser dit det behøves.

Rekruttering

Innbyggerne i Norge skal få et godt statlig tjeneste
tilbud, men det kan ikke vedtas. Det er alle de ansatte 
i  staten som hver dag leverer disse tjenestene. Det er 
derfor av gjørende at staten kan rekruttere og be holde 
dyktige og engasjerte medarbeidere. Dette handler 
både om rett kompetanse på rett sted, forskjellige 
utfordringer fra  sektor til sektor og geografiske ulik
heter i a rbeids markedet. Det skal ikke lengre være slik 
at «one size fits all».

Unngå streiker

Erfaring fra de siste ti årene viser at streiker i offentlig 
sektor sjelden er knyttet til oppgjørets totaløkonomi 
(rammen). Streikene er vanligvis resultat at uenighet 
om hvordan rammen skal benyttes og fordeles  mellom 
gruppene (profilen). Et sentralistisk lønnssystem har 
 innebygde strukturere som fører til flere streiker enn 
nødvendig. 

ENDELIG GJENNOMSLAG
– NY HOVEDTARIFFAVTALE I STATEN

Av Jon Ole Whist, Forhandlingssjef Norges Farmaceutiske Forening



9

TRENGER DU EN FAGFORENING SOM KAN TALE
DIN SAK SOM LEGE OG FORSKER?
MELD DEG INN I LVS! ØKT STØRRELSE GIR ØKT SLAGKRAFT.

Hva betyr dette for deg som medlem?

Rammen på oppgjøret skal fortsatt forhandles sen
tralt, med streikerett. Deretter får arbeidsgiver og 
tillitsvalgte i virksomhetene oppgaven med å gjen
nomføre lokale kollektive forhandlinger, der virk
somhetens andel av rammen skal fordeles mellom de 
ansatte. Dette kommer til å være en helt annen type 
lokal forhandling, enn det vi har vært vant til siden 
1990tallet.

Nye lokale forhandlinger

I perioden 2002–2015 ble 70 % av lønnsoppg
jøret  fordelt sentralt, 83 % hvis man regner med 
justeringsfor handlinger, og kun 17 % ble fordelt lokalt. 
I 2016 – som er et overgangsår – blir fordelingen 21,5 
% sentralt (tillegg på tabellen) og 78,5 % er satt av til 
lokale for handlinger. Fra 2017 skal 100 % av rammen 
fordeles lokalt i virksomheten.
 Når lokale arbeidsgivere og tillitsvalgte får ans
varet for hele lønnsoppgjøret, tar de ansvaret for 
hele lønns oppgjøret. Denne typen forhandlinger er 
det gode erfaringer med, både fra kommunene, fra 
 Spekter (helseforetak, m.m.) og fra privat sektor.
 Frykten for at de lokale parter ikke vil klare 
 oppgaven dempes ytterligere, ved at det skal utvikles 
ny og bedre tvisteløsningsmekanisme for de få til
fellene der man ikke klarer å bli enige.

Hva har Akademikerne stat ofret?

Akademikerne stat har ikke gitt fra seg streikeretten, 
verken på økonomisk ramme for oppgjøret eller for 
arbeidsvilkår og sosiale bestemmelser. Det er heller 
ikke slik at man har gitt fra seg en streikerett på pen
sjon. Tjenestepensjon for statsansatte er lovfestet, og 
kommer fortsatt til å være lovfestet.

Mer spennende å være tillitsvalgt 
i virksomhetene

Den nye forhandlingsordningen gjør det også mer 
 spennende å være tillitsvalgt i de statlige virksom
hetene. Når det faktisk finnes penger å fordele, er 
det mer givende å gjennomføre forhandlinger. Kurs 
i forhandlinger blir arrangert i regi av Akademikerne 
stat i slutten av  a ugust og begynnelsen av september. 
Jeg vil komme med en oppfordring – meld deg som 
tillitsvalgt og meld deg på!

Hva må du som ansatt gjøre?

Som ansatt bør du be om lønnssamtale med din  leder, 
akkurat som i tidligere år. Hvis du ikke får lønns
samtale, må du si fra til din tillitsvalgt. Det er også 
viktig at du som ansatt leverer et begrunnet lønns
krav til din tillitsvalgt. Du kan ha opplevd det som 
tilnærmet menings løst tidligere, men i år er det mye 
penger i omløp, og en god sjanse til å få noe uttelling. 
Lykke til med lønns oppgjøret!

Mer informasjon på www.akademikerne.no 



10

Fagområdet «medisinsk biokjemi og fysio
logi» ble formelt godkjent som medisinsk 
spesialitet i 1946. Etter det har spesialiteten 
endret navn, via klinisk kjemi, til medisinsk 
biokjemi. Det meste av laboratorieaktivi
teten på sykehus var i de tidlige år knyttet 
til de kliniske avdelinger der hver avdeling 
hadde sitt lille laboratorium. På Ullevål 
sykehus ble det i tillegg til de lokale laboratorier eta
blert et Sentrallaboratorium så tidlig som 1937, mens 
Rikshospitalet fikk sin egen laboratorieavdeling først 
i 1953. Asbjørn Følling (som beskrev fenylketonuri) 
ble sistnevnte avdelings første sjef samt landets 
første professor i medisinsk biokjemi. Det var først i 
begynnelsen av 1960 årene at forskningsaktivi teten 
innen fagom rådet medisinsk bio kjemi tok av og ikke 
unaturlig var det  fokus på  r egulering av biokjemiske/ 
metabolske  prosesser særlig vinklet mot arvelige 
 stoffskiftesykdommer. For eksempel ble Institutt for 
 klinisk biokjemi (IKB) UiO/Rikshospitalet etablert i 
1961; ved dette instituttet ble det i tidens løp påvist 
flere nye arvelige stoffskiftesykdommer og de var 
 pionerer innen feltet, også internasjo nalt. I denne 
 tiden ble det på alle universitetssykehusene  etablert 
forskerstillinger med rekruttering av entusiastiske 
unge talenter og en betydelig økning i forsknings
aktivitet. Medisinsk bio kjemi har alltid blitt sett på 
som en medisinsk spesiali tet som gir god anledning 
til forskning og utvikling og har tradi sjonelt vært 
 a ttraktiv for forskningsaktive leger.
 I dag er det i «Norsk forening for medisinsk bio
kjemi» (Fagmedisinsk forening DNLF) 140 medlem
mer og av disse har 72 doktorgrad (PhD). På uni
versitetssykehusene er det totalt fire professor I, ni 
professor II og fem førsteamanuensis stillinger.  
 Den strukturerte og langsiktige forsknings
aktiviteten foregår naturlig nok i all hovedsak på 
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universitetssykehusene. I 2015 ble det fra 
de medisinsk bio kjemiske  miljøene på uni
versitetssykehusene publisert 103  artikler i 
internasjonale indekserte tidsskrifter og for 
32 av disse var første og/eller sisteforfatter 
fra fag området medisinsk biokjemi. Dette 
er i god overenstemmelse med resultatene 
fra en undersøkelse fra 2005 som viste at 

bare 20% av artikler publisert fra de medisinsk bio
kjemiske miljøer på de store sykehus i Sverige utgikk 
primært fra denne spesialiteten (1). En senere upub
lisert undersøkelse som omfattet 30 sykehus i Nor
den viste likeledes at ca. 30% av publiserte artikler 
hadde førsteforfatter fra medisinsk biokjemi, og at 
det ikke var forskjell mellom universitetssykehus og 
andre større sykehus. Dette kan tolkes dithen at for 
7080% av publiserte artikler er medisinsk biokjemi 
«bare» delleverandør av analyseresultater til klinisk 
initierte studier og i beste fall medforfatter på pub
likasjoner. Dette kan synes som mye. Men, det er ikke 
unaturlig at medisinsk biokjemi er involvert i kliniske 
prosjekter. Det ble i 1996 hevdet at laboratorieanaly
ser er viktig for 6070% av alle dia gnoser som stilles 
(2). Med bakgrunn i den betydelige teknologiske ut
viklingen som har preget laboratoriefagene de siste 
tiår er denne andelen sannsynligvis betydelig høyere 
i dag. Laboratorieanalyser står selvsagt sentralt i en 
stor del av den kliniske forskning og medvirkning 
som aktiv medforfatter fra laboratoriene er viktig for 
alle parter, under forutsetning av at Vancouverreglene 
følges. Laboratorieavdelingen bør involveres så tidlig 
som mulig i et klinisk prosjekt, helst i forbindelse med 
utforming av protokoll, og senere i registrering og 
prosessering av data samt utforming av manuskript. 
Det er imidlertid en bevisst strategi i fagmiljøet at 
det er nødvendig å satse mer på egeninitiert forsk
ning. I 2007 ble de  vitenskapelige programmene på to 
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 kongresser (Nordisk og Europeisk) gjennomgått for 
å kartlegge  fokusområder for forskning og utvikling 
(3) og  følgende generelle problemstillinger peket seg 
ut: klinisk nytte av nye biomarkører, sammen ligning 
av analytiske metoder, forbedring av metoder og 
prosedyrer, kvali tetssikring, forbedring av referanse
materialer, etablering av bio banker, og utvikling, 
utprøving og etablering av ny tekno logi. De siste 
årene har det vært mye fokus på nye gentester og ny
vinninger innen kromatografi (masse spektrometri) 
og avansert flow cytometri, samt fokus på genomics, 
proteomics og metabolomics og den  tilhørende be
handling av «big data». For å få et bedre bilde av nåtid 
og fremtid er det nedenfor gitt i kort form noen eks
empler på de forskningsområdene som de medisinsk 
biokjemiske miljøene på norske universitetssykehus 
angir å arbeide med nå:

Hvilken kvalitet har så medisinsk 
biokjemisk forskning? 

Det er vanskelig å bestemme og beskrive kvaliteten på 
forskningsaktivitet. Hindeks oppfattes av mange som 
et brukbart, men ikke optimalt mål på forsknings
kompetanse. Aktive medlemmer i «Norsk forening for 
 medisinsk biokjemi» hadde i 2012 en gjennomsnittlig 
hindeks på 10 (range 029) hvorav de med univer
sitets tilknytning (professorer og amanuenser) hadde 
18 (329) og overleger uten universitetstil knytning 
hadde 5 (023). Gjennomsnittlig antall publikasjoner 
var i de respektive tre gruppene 22, 68 og 15. Dette 
sier kanskje lite fordi det er intet å sammenligne med. 
Denne type bibliometriske data finnes ikke for andre 
spesialiteter i Norge, og det finnes lite data interna
sjonalt. Leseren kan selvsagt sammenligne resulta
tene ovenfor med sin egen (og kollegers) hindeks og 
dermed få et visst inntrykk av nivået på forsknings
kompetanse innen medisinsk bio kjemi (www.webof

knowledge.com). Det er imidlertid klare indikasjoner 
på at kompetansenivået innen medisinsk biokjemisk 
forskning i Danmark er høyere enn i Norge vurdert 
ut fra hindeks og antall publikasjoner. Professor I har 
i gjennomsnitt publisert 223 artikler i Danmark (4) 
mens tilsvarende tall er 96 i Norge (3). Noe av denne 
forskjellen kan skyldes at forskning er organi sert ulikt 
i Norge og Danmark, ved at «medisinsk bio kjemi» 
inkluderer mer basal forskning i sistnevnte enn det 
som er tradisjon i Norge. 

Hvilken retning bør medisinsk biokjemisk forsk
ning ha for fremtiden? For det første må man være 
bevisst at en stor del av resultatene fra de mange 
samarbeidspro sjektene som til enhver tid går i labora
toriene, er nyttige både for fagmiljøene, helsevesenet 
og pasienten. Det er viktig at vi fortsetter med denne 
typen samarbeids forskning, og samarbeidet om 
 forskningsprosjekter bør utvides.
 For det andre må det fokuseres mer på egen initierte 
prosjekter. Det er vanligvis klinikken som tar initiativ 
til samarbeidsprosjekter hvor laborato riet bidrar med 
betydelige ressurser både intellektuelt, økonomisk og 
praktisk mens gevinsten er begrenset til et navn midt 
i en lang rekke medforfattere. Det bør være vel så 
naturlig at de kliniske avdelinger bidrar med pasienter 
til laboratoriets egne, velfunderte  prosjekter, eksem
pelvis ved utprøving av nye biomarkører.

Og helt til slutt: Den mest siterte artikkel noen
sinne  innen alle fagområder er OH Lowrys artikkel 
fra 1951 som beskriver metode for proteinkvantite
ring med 326.750 siteringer (Web Of Knowledge juli 
2016) (5). Den mest siterte artikkel i Norge er kan
skje ikke uventet også fra laboratoriemedisin med 
14.970  siteringer (6). Den omhandler Arne Bøyums 
utvikling av metode for separering av blodceller. 
 Laboratoriemedisin har noe å strekke seg etter.
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