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Vi er nå et nytt styre som bretter opp 
erm ene for å gjøre en innsats for viten-
skapelig ansatte leger. Når vi overtar 
stafettpinnen er det for første gang uten 
noen av styremedlem mene som var med 
og etablerte organisasjonen. Det er med 
andre ord et generasjonsskifte på gang. 
I den forbindelse ønsker vi å rette en 
kollek tiv takk til dem som i sin tid startet LVS, 
og til dem som har gjort en innsats i tidligere 
LVS-styrer: Uten deres engasjement ville vi ikke 
ha grunnlaget for den jobben vi nå skal gjøre.
 LVS er en liten organisasjon som likevel jobber 
for et stort antall leger. Mange som jobber delvis 
med forsk ning, forblir i sin yrkesforening. PhD 
stipendi ater er stort sett ylf-medlemmer, selv om 
de har heltids stilling som forskere. På NTNU for 
eksempel, har vi ca. 70 LVS medlemmer, men vår 
lokale tillitsvalgt forhandler lønn for ca. 400 leger.
 Det har vært en gledelig utvikling når det 
gjelder medlemstall under forrige styre opp fra 711 
(hvor av 53 assosierte medlemmer) til 851(hvorav 
60 assosierte medlemmer). LVS bør likevel fort-
sette å ha fokus på å rekruttere flere medlemmer. 
Det gir oss legitimitet og innflytelse innad i Lege-
foreningen, men også overfor arbeidsgiver. Vi vil 
også forsøke å benytte  muligheten til å rekruttere 
assosierte medlemmer. Det gir ikke formell inn-
flytelse, ettersom disse forblir i sin yrkesforening, 
men er med på å synliggjøre at vilkårene for leger 
med vitenskapelige stillinger er viktig for mange. 
 Det nye styret startet sitt arbeid med et 
arbeids møte hvor vi diskuterte hvilke saker vi vil 
prioritere å jobbe med. En styrking av tillitsvalgts-
apparatet og forhandlingskompetansen står høyt 

på listen. Det henger sammen med det 
nye systemet for lønnsforhandlinger 
i Staten, der det nå forhandles lokalt 
om lønnsmidlene. Da er det viktig å ha 
lokale representanter på plass, og å eta-
blere gode  rutiner for samarbeid med 
Akademikerne. Til forskjell fra tidligere 
er det viktig ere for den  enkeltes lønnsut-

vikling å levere inn lønnskrav til arbeidsgiver. Det 
er ikke bare  toppforskere som skal prioriteres. 
Universitetene har mange oppgaver, og under-
visning, veiledningsoppgaver,  administrativt ans-
var og populærvitenskape lig formidling skal også 
telle med. 
   Utviklingen av profesjonsstudiet i  medisin 
og forskningens rolle i spesialistutdanningen 
vil fortsette å være viktige saker for LVS. Det er 
 viktig i et fagforeningsperspektiv, å sørge for gode 
arbeidsvilkår for dem som  underviser, og for dem 
som  forsker samtidig med spesiali sering. LVS 
 ønsker også å ta et ansvar som samfunnsaktør og 
sørge for at  medisinsk forskningskompetanse blir 
ivaretatt og helst styrket. Vitenskapelig  evidens 
for både etablert og ny  behandling  utvikles i høyt 
tempo, og evnen til å kritisk vurdere  evidens 
vil bli stadig viktigere. De siste signalene fra 
Regionale utdanningskomitéer og Helse –og 
 omsorgsdepartementet tyder på at det vil være 
mulig å drive forskning under  spesialisering 
(Berg & Arntzen; Tidsskriftet «Ny og bedre spe-
sialistutdanning for legene.» (2017): 1268–1269.). 
Det er likevel uklart  hvilke typer stillinger og 
praktiske arrangement som vil tillate dette. En 
bekymring er at  systemet  legger opp til lokal 
variasjon. Mulighetene for å drive  forskning kan 

KJÆRE LVS-MEDLEM
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bli avhengig av hvorvidt ledelsen på ulike nivå i 
helseforetaket er ‘forskningsvennlige’, og i hvilken 
grad driftshensyn går foran. 
 For øvrig vil vi fortsette å gi våre innspill til 
myndighetenes regulering av medisinsk forsk-
ning. Dette gjelder områder som tilgang til -og 
behandling av registerdata, insentivstruktur 
hva gjelder publisering og internasjonalisering, 
 finansiering og langtidsplanlegging av forskning. 
Myndighetene har mange gode intensjoner, men 
i utviklingen av disse systemene er det essensielt 
at vi som organiserer dem som faktisk skal gjøre 

forskningen påpeker problematiske forhold ved 
forslag til nye reguleringer.
 Som enkelt LVS-medlem kan man dra noen 
slutninger fra denne teksten. Det første er å huske 
å levere inn lønnskrav når tiden er inne. For å 
øke organisa sjonens innflytelse kan man forsøke 
å rekruttere en LVS’er. Sannsynligheten er høy 
for at det finnes et  potensielt nytt medlem i ditt 
nærmiljø på arbeids plassen! Hvis du kunne tenke 
deg å bidra som tillitsvalgt, er det ingenting som 
er mer kjærkomment for LVS. 

Liv Ariane Augestad

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!

Del ditt engasjement og opplevelser!
• 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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I skrivende stund sitter vi i det nye LVS- 
styret i arbeidsmøte for å legge  strategier 
for LVS sitt arbeid i de kommende 2 år. 
Leger i vitenskapelige stillinger, som 
forsker og  underviser, står i disse dager 
overfor store utfordringer og endringer. 
Særlig gjelder dette effektivisering av 
 driften ved universiteter, institutter og 
helseforetak. Dette  resulterer ofte i økt andel plikt-
arbeid, noe som igjen går utover tiden som skal 
brukes til å heve kvaliteten på undervisningen 
og forskning. Spesialist utdanningen er som kjent 
under revisjon og skal  omdannes til en mål basert 
utdannelse. Hvilken rolle og plass forskningen 
får i denne utdannelsen er stadig vekk uavklart. 
Men det var gledelig lesning å se i Tids skriftet, 
hvor  Ansgar Berg og Elisabeth Arntzen  peker på 
 muligheten for opptil 20 måneders forsknings-
relatert arbeid i  spesialiseringsforløpet, så lenge 
målene er oppnådd. 
 I en dom fra Borgarting Lagmannsrett fra 
mai i år fikk Amund Gulsvik, tidligere professor i 
lungemedisin ved UiB og overlege ved Haukeland 
universitetssykehus, medhold i sitt krav om lønn 
og kostnadsrefusjon i saken mellom ham, Helse 
Bergen og UiB samt Innovest. Saken gjelder en 
tvist om eiendomsrett til forskningsmidler, krav 
om tilbakebetaling av lønn og refusjon av utgifter 
til forskning og gyldighet av  arbeidsavtale. Uni-
versitetet i Bergen, Helse Bergen HF og Innovest 
AS har ikke anket videre til Høyeste rett.  Dommen 
i lagmannsretten er i  overensstemmelse med 
dommen i Oslo tingrett av 1. desember 2015. 
Denne saken har særlig betydning for legeforsk-

ere med avtaler om eksterne forsknings-
midler fra industrien og avtaler om 
 administrasjon av forskningsmidler. 
      Dommen finner man i sin  helhet på: 
www.lovdata.no – ved å søke  etter saks-
num meret: 16-025171ASD-BORG/03. 
Følgende lenke kan også brukes:

https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/
lb-2016-25171?q=16-025171ASD-BORG/03

I denne utgaven av LVS-info kan dere lese Karin 
Lødrup Carlsens råd til PhD-stipendiatene ved 
UiO om hvordan man går frem for å skrive viten-
skapelige artikler, nye medlemmer av LVS-styret 
presenteres, og Clara Gram Gjesdal, Ernst Ome-
naas og Reidar Thorstensen fra Haukeland uni-
versitetssykehus har skrevet om helseforskning 
og sammhandling.
 Jeg vil avslutte med å rette deres oppmerksom-
het mot Legeforeningens  Forskningsstrategi – 
«FORSKNING FOR BEDRE HELSE», program-
met er utarbeidet av forskningsutvalget og er av 
særlig interesse for oss i LVS. Kirsti Ytrehus som 
leder forskningsutvalget skal skrive om arbeids-
prosessen bak dette programmet. 

http://legeforeningen.no/PageFiles/99528/
Forsknings politisk%20strategi.pdf

Da ønsker jeg dere en god og produktiv tid frem 
til jul.

KJÆRE KOLLEGA

Bendik Chr. Brinchmann, Redaktør LVS-info
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HVORDAN SKRIVER JEG?

Noen  råd og tips til ph. d. stipendiater ved det Medisinske fakultet, 
Universitetet i Oslo

Av: Karin C. Lødrup Carlsen
Professor og forskningsleder ved Barne- og ungdomsklinikken, OUS og UiO

Det er mange måter å skrive vitenskapelige 
artikler på, og form og format vil avhenge 
av hva slags type forskning som beskrives, 
og type tidsskrift du velger for  publisering. 
 Utgangspunktet for disse tips og råd er 
 klinisk forskning, men noen av poengene 
er  kanskje også mer generelt nyttige. Det er 
ingen fasit på hva som er riktig eller best, og 
beskrivelsen  under baserer seg på erfaring 
gjennom mange år, mange publikasjoner, ulike  typer 
tidsskrifter, veiledning av mange PhD  kandidater 
og noen generelle føringer. Av hensyn til  lesbarhet 
og variasjoner innen tidsskrifter er mye utelatt her. 
 Teksten under er derfor ment som en start for å 
komme i gang, og er ikke på noen måte utdypende 
eller dekkende for all artikkelskriving. 
 En forskningsartikkel bør utformes som en 
 historie, der handlingen enkelt kan følges kronologisk 
med en klar og logisk sammenheng mellom intro-
duksjonen, hoveddelen og avslutningen. Budskapet 
må være tydelig, språket så lett forståelig som mulig 
og valg av uttrykk og begreper konsekvent. Leseren 
må kunne forstå hvorfor studien ble gjort, hva som 
ble gjort og hvordan, samt hva som ble funnet og 
ikke minst; «So what?», hva så; altså implikasjonen 
av funnene. En god oversiktsartikkel som beskriver 
formatet og historiefortellingen er skrevet av Mimi 
Zeiger, hennes editorial «Towards clearer  writing» i 
European respiratory journal fra 1993.
 Enhver artikkel som skal publiseres må følge 
tids skriftets retningslinjer for hvordan deres artikler 
skal se ut. Så råd 1: Følg  «Instructions to authors»! 

 Artikler i typiske kliniske tidsskrifter består 
ofte av 2500-3000 ord og har vanligvis en 
gjenkjennelig opp bygging typisk: 

• Forside med forfattere og adresser, 
• et sammendrag, 
• en introduksjon som munner ut i 

formålet; hvilket forskningsspørsmål 
som skal besvares, 

• metode og studiepopulasjon, 
• resultatseksjon, 
• diskusjon som munner ut i en konklusjon 
• eventuelt takksigelser (acknowledgement), 
• referanser, 
• tabeller, 
• figurtekster og figurer. 
• De senere år er det også vanlig å kunne supplere 

med detaljer i et elektronisk  supplement. 
 
Rapporter av kliniske intervensjonsstudier bør, og i en 
del tilfeller må, forholde seg til CONSORT statement 
(www.consort-statement.org/), en sjekkliste mange 
tidsskrifter krever at studien rapporteres etter. Til-
svarende finnes også  innen andre vitenskapelige rap-
porter, for eksempel innen  epidemiologi (STROBE 
Statement http:/www.strobe-statement.org/). 
 Dersom det er utfordrende å starte skrive-
prosessen, kan det være nyttig å starte med  overskrifter, 
og fylle inn de enklere deler av manus først. Typisk 
vil metodene være enkle å skrive, da disse allerede er 
gjennomført, og beskrevet i protokollen. 
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Før artikkelskrivingen starter, er det  avgjørende at 
formålet med studien er klart og entydig. Vanligvis 
beskrives dette som et hovedformål og spesifikke 
delmål. (Main aim eller objective, med primary og 
 secondary aims.). Et uklart formål fører til uklare 
analyser, uklare formuleringer og en dårlig artikkel. 
Formålet bør  trekkes frem gjennom hele prosessen, 
fordi det er styrende for alle deler av artikkelen. 
 Introduksjon bør være en kortfattet oversikt over 
den allerede eksisterende kunnskapen i området, 
men fokuset skal være rettet mot kunnskapsgapet 
som  artikkelen/studien skal besvare.  Introduksjonen 
skal ikke være en fullstendig oversikt, men skal 
beskrive hvorfor studien gjøres, hva er kjent og ikke 
kjent, hva er usikkert og trenger nettopp din studie 
for å avklares? Introduksjonen munner ut i studiens 
formål; hva svarer studien på? Først i metoden er det 
vanlig å beskrive hva som ble gjort, og hvordan.  Typisk 
lengde kan være 1-1.5 sider, dobbel linjeavstand, font 
12 Times new roman. 
 Metodeavsnittet beskriver typisk hva som ble gjort 
og hvordan, samt hvordan data analyser ble gjort. I 
kliniske studier starter man ofte med studiedesign, 
med beskrivelse av hva som ble gjort og når, hvordan 
rekruttering skjedde, inklusjon og eksklusjonskriter-
ier. En figur som beskriver studieforløpet kan være 
nyttig å ta med. Ofte avsluttes denne første delen med 
oversikt over godkjenninger etc. 
 Deretter følger beskrivelse av hvem deltok i 
 studien (studiepopulasjon) og kjennetegn på grup-
pen(e). Er deltagerne representative for en befolkning 
eller et svært begrenset utvalg? Ofte henvises her til 
tabell 1 som beskriver deltagerne, kanskje i form av en 
sammenligning mellom ulike deltakergrupper, eller 
de som er med versus de som ble ekskludert. Leserne 
må få tilstrekkelige opplysninger til å kunne finne en 
tilsvarende gruppe dersom de skulle gjentatt studien, 
eller om deltagerne er representative for pasientene de 
skal behandle i henhold til studieresultatene. 
 Metodebeskrivelsene skal gi tilstrekkelig  detaljer 
om alt som ble gjort på en kort, presis og oversikt-
lig måte. Eventuelle pilotstudier, tilleggs metoder osv. 
kan  vurderes å legges til det elektroniske vedlegget, 
dersom det blir for omfattende å ta med. 
 Det kan være nyttig å ha med en oversikt over 
utfall, definisjoner og forklaringsvariabler i forkant 
av stati stikkbeskrivelsen, som siste del av metoder. I 
statistikk delen beskrives hvordan analyser ble gjort, 
hvordan de er presentert og statistisk styrkeberegn-

ing for å vise om studien har tilstrekkelig styrke til å 
kunne konkludere. 
 Resultater skal struktureres etter målsetningene 
som fremgikk tydelig i introduksjonen. På denne 
måten kommer det en rød tråd gjennom  artikkelen 
og det blir tydelig i hvilken grad de forskjellige 
 målsetninger ble nådd. I resultatene skal det ikke være 
diskusjon, kun hva ble funnet. Figurer og tabeller gjør 
resultatene  lettere tilgjengelig enn ren tekst. Teksten 
kan henvise til, og beskrive essensen av, men ikke 
gjenta det som er beskrevet figurer/tabeller. 
 Diskusjonen kan med fordel starte med en kort 
oppsummering av svarene på forskningsspørsmålene. 
Slik vil du kunne holde fokuset på spørsmålet som ble 
stilt i innledningen, trekke ut essensen og starte en 
disku sjon på de viktigste punktene. Da er det vanlig 
å starte med hvordan funnet ditt samsvarer eller er i 
motsetning til hva andre har funnet og i så fall mulige 
 årsaker til ulike funn. En systematisk diskusjon for 
funn i henhold til forskningsspørsmålene gjør det 
 lettere for leseren å følge samme struktur, og dermed 
historien du ønsker å formidle. 
 Deretter følger et avsnitt som ofte beskrives som 
 styrker og svakheter med studien din. Vær ærlig og 
beskriv også svakheter og feil, men vurder  hvilken 
 betydning de har. Kanskje har de trolig liten  betydning, 
eller kanskje kan de gjøre resultatet  usikkert. Din 
beskrivelse av styrker og svakheter hjelper leseren til å 
forstå studien. Men de må selv ha grunnlag til å kunne 
vurdere hvordan svakhetene eventuelt kan påvirke 
 resultatene. 
 Konklusjon og implikasjoner avslutter  tekstdelen 
av artikkelen. Til slutt er det viktig å forklare  leseren 
 implikasjonene av funnene dine; «So what». Det  legges 
 stadig større vekt på nytteeffekt av forskningen, noe 
du må bidra til å klargjøre. Hvis ikke konklusjonen på 
 artikkelen fremstår som interessant for tids skriftets 
 publikum, vil det høyst sannsynlig være  vanskelig å 
 publisere artikkelen.

Sammendrag, oppsummeringer og tittel
Mange vil nok skrive sammendraget helt til slutt, for 
da er historien klar. Med ordbegrensninger på 150–
300 ord, avhengig av tidsskriftet, må alt være klart og 
tydelig i forkant. Ofte skal det i tillegg legges ved korte 
tekster som oppsummerer studien og funnene med 
svært få tegn, sjekk tidsskriftet for hva de vil ha med. 
 Tittelen kan kanskje lages ferdig helt til slutt, da 
har du og dere budskapet klart. Mange tidsskrifter 
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NYTT LVS-STYRE

Marius Widerøe (f.1978)
Jeg er opprinnelig fra Flisa, 
men har nå mer enn halve 
livet bodd i Trondheim. Jeg 
studerte medisin ved NTNU 
(ferdig 2003). Under studiene 
ble jeg for alvor interessert i 
forskning gjennom hovedopp-

gaveterminen og valgte å forske et år med student-
stipend mellom 5. og 6. året. Etter turnus på  Levanger 
og Meråker, kom jeg tilbake til St.Olav og NTNU hvor 
jeg avla min PhD i 2012. I PhDen jobbet med å utvikle 
og ta i bruk nye MR metoder for å vurdere og følge 
skadeutviklingen etter hypoksisk-ischemisk hjerne-
skade i en nyfødt rottemodell. Etter PhDen har jeg 
fortsatt forskningen innen dette området, men med 
mer fokus på å forstå patofysiologiske skade meka-
nismer samt utvikling av nye behandlingsmetoder. 
Siden 2012 har jeg vært ansatt som daglig leder for 

MR kjernefasiliteten ved NTNU, hvor jeg også siden 
2014 har hatt en førsteamanuensis stilling. Gjennom 
stillingen ved kjernefasiliteten har jeg blitt involvert i 
et utrolig spekter av forskningsprosjekter – de fleste 
prekliniske – fra kreft i ulike organer, via utvikling av 
nanomedisin til neurodegenerative sykdommer.
 Jeg har fra tidligere erfaring fra tillitsvalgarbeid 
i Legeforeningen på forskjellige hold: Jeg satt som 
landsrådsrepresentant for stipendiatene i YLF fra 
2007–2011, var medlem av Legeforeningens forsk-
ningsutvalg 2010–2012, og har sittet som landsråds-
representant i LVS 2013–2017.
 Som tillitsvalgt er jeg opptatt av at det skal være 
gode vilkår for medisinsk forskning ved sykehus 
og universitet. Det er spesielt viktig at vi klarer å 
 rekruttere flere leger til medisinsk forskning, både 
klinisk og basalt, og til undervisningsstillinger ved 
medisin studiene.

 aksepterer ikke konkluderende titler, men husk at 
du må friste leseren med både tittel og sammendrag. 
Det er derfor klokt å bruke god tid og jobbe mye med 
 disse før innsending. Kvaliteten på disse kan være 
 avgjørende for om artikkelen din blir videresendt til 
referees, og  kanskje også for om disse vil anbefale 
 aksept eller avvisning. 
 Etter innsending vil du få et brev fra editor, der 
det er tre vanlige utfall; 

1) Dessverre, men på grunn av et høyt antall artikler 
har vi dessverre ikke mulighet for å publisere din 
 artikkel (rejected)

2) Dessverre kan vi ikke publisere artikkelen din 
i nåværende form. Men du vil få anledning til 
sende inn til ny vurdering etter å ha besvart 
 referees kommentarer, uten at det er noen garanti 
for publikasjon (major revision)

3) Din artikkel er interessant, men kan ikke 
 publiseres i nåværende form, men vi inviterer deg 
til å revidere manus i henhold til kommentarene 
under (minor revision)

 
En svært sjelden gang blir en artikkel akseptert  direkte, 
men det er høyst unntaksvis. Dersom du får tilbud om 
å revidere og resubmittere er det klokt å svare svært 
høflig på alle kommentarer, gjøre  relevante endringer, 
beskrive disse i detalj og eventuelt høflig beskrive 
hvorfor du  mener noe bør være uendret. De aller 
fleste referee kommentarer er svært nyttige og gjør 
artikkelen din bedre. 

Lykke til. 
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opptatt av å legge til rette for kombinerte stillinger for 
sykehusleger, og mener at dette fører til bedre kval-
itet både på klinisk forskning og klinisk praksis. Jeg 
har tidligere sittet som YLF-representant i spesialist-
komiteen i revmatologi, og er opptatt av at forskning 
skal være integrert i spesialistutdanningen av leger.

Bendik Brinchmann 
(f. 1984)
Jeg er oppvokst i Oslo og 
 utdannet ved Universitetet i 
Århus. Under utdannelsen 
underviste jeg  medstudenter 
i medisinsk kjemi og var 
 enga sjert i forskningsområdet 

miljø medisin, med fokus på nye aspekter ved aller-
gisk  astma. Etter endt studie gjennomførte jeg turnus-
tjeneste i København, hvoretter jeg flyttet tilbake til 
Oslo.
 I disse dager er jeg i den avsluttende fasen av min 
doktorgrad som jeg gjennomfører ved Folkehelse-
instituttet og UiO. Graden handler om helseeffekter av 
luftforurensing med særlig fokus på kardiovaskulær 
sykdom og baseres på in vitro studier. Faglig  brenner 
jeg for preventiv medisin, særlig i den forstand at vi 
kan forhindre at folk blir syke ved å ha en god forståelse 
for hva som driver  sykdomsutviklingen. Utover mitt 
virke i LVS-sentralt, så er jeg vara-område tillitsvalgt 
på Folkehelseinstituttet, og deltok i Legeforeningens 
forhandlingskomité ved fjorårets lokale forhandlinger. 
 Leserne kjenner meg som redaktør for LVS-info 
gjennom de siste 3 årene. Dette er en jobb jeg setter 
stor pris på og har tenkt til å fortsette med, nå også 
som vara tillitsvalgt. Som tillitsvalgt interesserer jeg 
meg særlig for forskningens plass i den nye spesial-
iseringsutdannelsen, samt at kvaliteten på under-
visningen er helt avgjørende for at den nye kunnskap 
som skapes ved forskningen, videreformidles til den 
kommende generasjon leger. 

Erik Sveberg Dietrichs 
(f. 1985)
Jeg er oppvokst i Asker, men 
satte kursen nordover da jeg 
skulle studere. Medisinutdan-
nelse med forskerlinjen har 
jeg fra Universitetet i Tromsø 
og med unntak av et forskerår 

ved Universitetet i Glasgow har jeg bodd i Ishavsbyen 
siden 2005. 
 Jeg holder på med spesialisering i Klinisk farma-
kologi og har samtidig en postdoc-stilling i Akutt-
medisinsk og anestesiologisk forskningsgruppe ved 
UiT. Jeg er videre opptatt av formidling av kunnskap 
og forskning gjennom populærvitenskapelige artikler 
og bøker. Jeg disputerte i 2015 med en avhandling 
som omhandlet inotrop legemiddelbehandling for å 
forhindre hjertesvikt under oppvarming fra aksiden-
tell hypotermi. Min forskning er fortsatt knyttet til 
legemiddelbehandling ved lave kroppstemperaturer, 
med fokus på behandling av hypotermi-induserte 
 arytmier. 
 Jeg er opptatt av at leger skal ha mulighet til å for-
ske og å kunne kombinere vitenskapelig med klinisk 
arbeid. Det er viktig at LVS jobber for bedre arbeids 
og lønnsvilkår for forskende leger, slik at en viten-
skapelig karriere er attraktivt også for medisinere. 
 

Espen A. Haavardsholm 
(f.1975)
Jeg vokste opp på Eiksmarka 
i Bærum, men bor nå i  Asker. 
Jeg har min utdannelse fra 
Universitet i Oslo, med fullført 
embets studie i 2001 og avlagt 
doktorgrad i 2008. Doktor-

graden omhandlet bruk av MR ved revmatoid artritt. 
Jeg er overlege ved revmatologisk avdeling på Diakon-
hjemmet Sykehus, og har en bistilling som professor 
II ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi på 
Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Jeg 
jobber noe klinisk, men mesteparten av tiden er jeg 
forsker, og særlig involvert i randomiserte multisenter-
studier innenfor revmatologi. De siste tre årene har 
jeg vært hovedtillitsvalgt for LVS på Diakonhjemmet 
Sykehus, og vært med i forhandlingsutvalget til Lege-
foreningen. Jeg har jobbet for å minske lønnsgapet 
mellom klinikere og forskere, med et særlig fokus på 
ph.d-stipendiater og post.doc. forskere. I tillegg er jeg 
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Nytt nasjonalt fokus som styrker helseforskning
Helseomsorg21 strategien (figur 1) fremhever helse-
forskning som et viktig og riktig satsingsområde i 
de kommende årene. Den har et bredt perspektiv og 
utfordrer hele helsetjenesten, universitet- og høg-
skolesektoren, instituttsektoren og næringslivet til 
felles innsats. For å synliggjøre strategien er det ut-
formet 10 sentrale fokusområder som er angitt i tabel-
len nedenfor (tabell 1). Strategien beskriver primært 
utfordringer i tiden som kommer, og det er opp til 
aktørene å ta dette videre i tråd med signaler fra over-
ordnet myndighet.

Figur 1. HelseOmsorg21 strategiens målbilde

Tabell 1 De 10 fokusområdene for HelseOmsorg21 
 strategien:

• Bedre klinisk behandling
• Helsedata som nasjonalt fortrinn
• Økt brukermedvirkning
• Helse og omsorg som næringspolitisk satsings-

område
• Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering
• Kunnskapsløft for kommunene
• Effektive og lærende tjenester
• Møte de globale helseutfordringene
• Utvikling av de menneskelige ressursene
• Strategisk og kunnskapsbasert styring

Forskningens plass i helseforetakene
For 15 år siden ble helseforetaksreformen gjennom-
ført, og med den fikk sykehusene utvidede oppgaver. 
Gjennom lovgivningen ble forskning sidestilt med de 
øvrige hovedoppgavene som omfatter pasientbehan-
dling, utdanning av helsepersonell og opplæring av 
pasienter og pårørende. Både helseforetak og utdan-
ningsinstitusjoner har forskning som hovedoppgave, 
men med noe ulikt samfunnsoppdrag. I helseforetak-
ene er retningen nærhet til pasientene, integreringen 

GOD HELSEFORSKNING KREVER EFFEKTIV 
 SAMHANDLING MED AVKLARTE ROLLER

Clara Gram Gjesdal; viseadministrerende direktør, Haukeland universitetssykehus
Ernst Omenaas: forskningssjef, Haukeland universitetssykehus og Helse Vest

Reidar Thorstensen: ass. seksjonsleder, Seksjon for forsknings og innovasjon, Haukeland universitetssykehus
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2)  Egenfinansiering. Sistnevnte inkluderer både 
 departementets øremerkede midler til forskning 
i helseforetak samt de midlene det enkelte helse-
foretak setter av til forskning over egen basis-
ramme (totalt 83 %).

NIFU utfører på vegne av Helse- og omsorgsde-
partementet målinger av ressursbruk til forskning i 
helseforetak. Ved sist måling viser tallene at  nesten 
2,1 milliarder kroner, eller 59 prosent av de sam-
lede drifts kostnadene til forskning var finansiert 
over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. 
Øremerkede forsk ningsmidler over samme budsjett 
som for deles via sykehusenes regionale eierforetak 
utgjorde vel 850 millioner kroner, som var 24 prosent 
av den samlede  ressursbruken. Basisbevilgningen og 
øremerkede midler finansierte dermed nesten 3 mil-
liarder kroner av de samlede forskningsressursene i 
helseforetak. Dette utgjør 83 prosent av de samlede 
forskningsressursene. De resterende 17 prosentene 
av forskningsressursene, i underkant av 600 mil-
lioner kroner, var finansiert av eksterne kilder. Av 
disse var Norges forskningsråd den største enkelt-
kilden med vel 233 millioner kroner eller 7 prosent 
av den samlede  ressursinnsatsen til forskning i 
 spesialisthelsetjenesten.

i øvrig virksomhet, og fokuset er på behovsidentifisert 
forskning knyttet til helsetjenestene som ytes. Det er 
samtidig et mål om å styrke samhandling mellom 
 akademia, helsetjenesten og næringslivet for at vi som 
nasjon skal oppnå høy-kvalitets forskning og gode 
helse tjenester. 

Finansiering av forskning i helseforetak
Ambisjonsnivået for universitetssykehusene er at de 
skal ha en slagkraftig og tjenestebyggende forsknings-
virksomhet som anvender 5 % av totalt driftsbud-
sjettet til forskning. For ikke- universitetssykehusene 
er  ambisjon på rundt 1 % av totalbudsjettet. Ressurs-
bruken til forskning i helseforetakene måles årlig av 
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forsk-
ning og utdanning (NIFU) på oppdrag fra Helse- 
og omsorgs departementet og har over år vist at vi 
nærmer oss dette ambisjonsnivået, og lå for 2016 på 
henholdsvis 4,4 % og 0,9 %, av et totalt driftsbudsjett 
på 65,2 milliarder og 72,4 milliarder. 

Forskningsaktiviteten i helseforetakene blir i all 
hoved sak finansiert gjennom to hovedkanaler:

1)  Ekstern finansiering inkludert midler fra EU, 
Norges forskningsråd og private givere samt for-
skning finansiert av industrien (totalt 17 %),

100 %

90 %
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70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
Helseforetak med 

universitetssykehusfunksjoner
Øvrige helseforetak og private,

ideelle sykehus
Totalt

Basis Øremrk. via RHF/samarb.org. Norges forskningsråd Andre norske kilder Utlandet

Figur 2: Helseforetakenes finansieringsstruktur for forskning, totalt og etter type helseforetak i prosent. Kilde: NIFU
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Forskningsproduksjon
Helse- og omsorgsdepartementets fordeling av det 
øremerkede tilskuddet til forskning mellom helse-
regionene er basert på oppnådde resultat de tre siste 
årene. Målesystemet baserer seg på tre indikatorer på 
forskningsaktivitet:

1)  Vitenskapelige publikasjoner i anerkjente 
 tids skrift,

2)  Avlagte doktorgrad utført ved eller finansiert av 
sykehusene, og

3)  Tilslag i søknadsprosesser om forskningsmidler 
fra EU og Norges forskningsråd. 

Vitenskapelige artikler blir ikke talt opp direkte i 
målingen, men gjennom et poengsystem som tar 
 hensyn til ulike faktorer som vitenskapelig kvalitet 
som tidsskrift nivå samt internasjonalt forsknings-
samarbeid.
 Forskningsaktiviteten i helseforetakene er  knyttet 
til de seks universitetssykehusene, som utgjør 80 %, 
mens 20 % er knyttet til de mange ikke-universi-
tetssykehusene. Denne siste prosentandelen har økt i 
løpet av de siste årene og forteller at forskningsvirk-
somheten i spesialisthelsetjenesten breddes. Dette 
 understøttes også ved virkemiddelbruk fra de  regionale 
helseforetakene, og enkelte har også  utformet egne 
stimuleringsprogrammer for at  forskning skal være en 
integrert del av alle sykehusenes virksomhet. 

Det øremerkede tilskuddet til forskning har vært av 
avgjørende betydning for den omfattende  styrkingen 
av forskningen i spesialisthelsetjenesten som har 
 funnet sted etter helseforetaksreformen. Tilskuddet 
fungerer som et insentiv og økonomisk bidrag for å 
sikre forskning og fortsatt oppbygging av forskings-
kompetanse, økt produktivitet, samt et fokus på kvali-
tet og nytte av den forskningen som utføres. Midlene 
er øremerket til klinisk pasientrettet forskning og 
helsetjenesteforskning, samt også registerforskning, 
laboratorieforskning og annen forskning som er nød-
vendig for at spesialisthelsetjenesten skal kunne tilby 
trygge og effektive helsetjenester. En vesentlig del av 
midlene skal gå til forskerutdanning gjennom doktor-
grads- og postdoktorgradsstipend. 
 De regionale helseforetakene samarbeider rundt 
årlige utlysninger og håndtering av de interne forsk-
ningsmidlene, inkludert felles søknadsportal (http://
forskningsmidler.ihelse.net/). Det benyttes nasjonale 
fagfeller og internasjonale spesialister i vurderingen av 
innkomne søknader. Sentrale kriterier er prosjektenes 
vitenskapelige kvalitet, forskningsmiljøets kvalitet og 
forskningens nytteverdi for de helsetjenester som ytes. 
Kvalitet skal styrkes gjennom bygging av forsknings-
nettverk, og gjennom nasjonalt og internasjonalt for-
skningssamarbeid. Årsrapporter fra alle forsknings-
prosjekter som helseforetakene har egenfinansiert er 
publisert i det offentlige og søkbare prosjektregisteret 
(http://forskningsprosjekter.ihelse.net/).  

Figur 3. Andel publikasjonspoeng for universitetssykehus, og øvrige sykehus
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Hvilke områder har fått størst fokus i 
 helseforetakenes forskning?
Helseforetakene har benyttet Health Research Clas-
sification System (HRCS) der forskningsprosjekter 
som rapporterer for prosjekter finansiert via region-
ale forskningsmidler klassifiserer sitt prosjekt på en 
skala fra grunnleggende forskning (Underpinning) 
til helsetjenesteforskning (Health Services). Figurene 
under viser resultatene for de ulike helseregionene. 
Merk at noen prosjekter knyttet opp mot blant annet 
mot kjernefasilitetene i Helse Sør-Øst ikke er med i 
fremstillingen. Figurene viser dermed ikke hele  bildet, 
men gir likevel en pekepinn på regionale forskjeller, 
sterke områder og prioriteringer. 
 

Ny nasjonal satsing på helseforskning  
og  samhandling i foretakene
De regionale helseforetakene lyste i 2017 ut 130 
 millioner kroner til kliniske multisenterstudier med 
mål om å forbedre eksisterende behandlingsrutiner 
og/eller utvikle/evaluere nye. For samtlige prosjekter 
er det satt krav om deltakelse fra kliniske forsknings-
miljøer i alle helseregioner og brukermedvirkning. 
Flere pasienter skal få tilbud om deltakelse i kliniske 
studier og er et ledd i oppfølgingen av regjeringens 
handlings plan for HelseOmsorg21. Utlysningen er 
tematisk åpen, men skal søke å dekke kunnskaps-
behov av stor betydning for pasientbehandlingen. 
Mer informasjon om utlysningen er tilgjengelig på: 
http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/utlysning/.

Figur 4: Arealdiagram over regionale forskningsmidler fordelt forskningskategori

Helse Sør-Øst Helse Vest

Helse Midt-Norge Helse Nord
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Styrket samhandling innen helseforskning
Styrket samhandling innen helseforskning mellom 
ulike samfunnsaktører og brukere er en forutsetning 
for å bygge samfunn med god helse og sterk velferd. 
Vår norske HelseOmsorg21 strategi understreker 
dette. Dette fremgår også tydelig i EU’s Horizon pro-
gram og samsvarer godt med vår nasjonale strategi. 
Det er sterke signaler om at vi i større grad skal delta 
i forskning sammen med internasjonale samarbeids-
partnere for å lære, bidra og ta del i de ressursene som 
tildeles. For helsetjenesten er det en klar forventning 
om internasjonal deltakelse fordi det representerer en 
av de store samfunnsutfordringene (EU term: societal 
challenges). For alle aktørene innen helseforskning er 
det viktig å styrke samhandlingen mot næringslivet 
for å skape økte verdier (EU term: creating industrial 
leadership), mens universitetene har noe større plass 
innen nysjerrighetsdrevet og grensesprengende forsk-
ning (EU term: science base). På denne bakgrunn er 
det viktig og riktig med god samhandling mellom 
ulike forsknings aktører slik at vi som nasjon kan 
 oppnå solid helseforskning og gode helsetjenester.  

KOMMENTARER TIL REDAKTØREN
Herr redaktør
Jeg viset til figur 1 i artikkelen: «Bioinformatikk: Kommer til et forskningsprosjekt nær deg.» i LVS Info 
2/2017.
 Figuren viser prisfallet per genome i tidsrommet 2001 til 2015. Under figuren skriver forfatterne:  
«Figuren viser hvor drastisk kostnadene for å sekvensere et helt genom har falt de seneste 10 årene».
 I originalartikkelen hvor figuren er hentet fra,  understrekes det at den vertikale aksen er logaritmisk, 
noe om det synes ikke er oppfattet av forfatterne av artikkelen i LVS Info. Figuren viser at kostnadene pr. 
genome har falt fra 100 til 10 millioner dollar i tidsrommet 2001 til 2007, mens den «bare» har falt med ca. 
10 millioner dollar de siste 10 årene. I denne siste perioden har prisfallet vært større enn det som vises som 
«Moore’s law», men den store prisreduksjonen har vært i tiden 2001 til 2007.
Jeg har ved tidligere anledninger oppdaget lignende feil i tolkningen av kurver hvor den vertikale aksen er 
logaritmisk, og ønsker med denne henvendelsen å advare mot å trekke forhastede (og feile) konklusjoner i 
slike tilfeller.

Med hilsen, Torbjørn Dall-Larsen.

Svar:
Hei Torbjørn.
Da har jeg sett nærmere på feilen du har tatt opp. Det er en redaksjonell feil og det skulle egentlig ha stått: 
«Figuren viser hvor drastisk kostnadene for å sekvensere et helt genom har falt de seneste 15 årene».

De beste hilsener Bendik Chr. Brinchmann

I venstre del av figuren ligger mer grunnleggende for-
skning, som vi ser er mest omfattende i Helse Sør-Øst 
og Helse Midt-Norge området. Den pasientnære for-
skningen synes å være mest fremtredende i Helse Vest, 
mens helsetjenesteforskning har en markert plass 
i Helse Nord. Dette kan gi et godt grunnlag for å få 
oversikt over hvor ressursinnsatsen ligger og eventu-
elt gi signaler om endringer i prioritering. 
 
HelseOmsorg21-monitor – nytt verktøy for 
overordnet styringsinformasjon 
HO21-monitor viser også bakgrunnsinformasjon om 
forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse 
og omsorg i Norge. Klassifiseringssystemet HRCS 
er en kjerne i monitoren. Det overordnede formålet 
er å samle relevant statistikk på ett sted og gi et godt 
kunnskapsgrunnlag for beslutninger på alle nivåer i 
helsetjenesten. I monitoren inngår interaktive figurer 
som viser informasjon om blant annet økonomiske 
og personalmessige ressurser, hvilke sykdommer det 
forskes på, forskningsresultater, og hvilke sykdommer 
som er utbredt i befolkningen (https://www.helseom-
sorg21monitor.no/).
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Helge Bjørnstad Pettersen har vært med i LVS siden 
opprettelsen, og i LVS-styret siden slutten av 90- tallet. 
Han har vært aktiv i flere av Legeforeningens ledd, 
men særlig har han vært av betydning for LVS. Når 
Helge nå går ut av styret er det en overgang også fordi 
det for første gang ikke er noen av styremedlemmene 
som har vært med siden foreningens opprettelse. 
 Helge har gjort en stor innsats i styret og selvsagt 
båret alle hatter: vara, ordinært medlem, nestleder, og 
ikke minst leder av LVS-styret i fire styreperioder. 
 Et slikt engasjement har sitt utspring i en entusi-
astisk, idealistisk og optimistisk natur. Troen på at vi 
sammen kan få til noe, og at det nytter å engasjere 
seg. Det har vært mange saker opp gjennom årene, 

men noen kjepphester ser likevel ut til å gå igjen. Når 
det gjelder forskeres lønns og – arbeidsvilkår har det 
nærmest vært umulig å ha et styremøte uten at  Helge 
tar opp problemer knyttet til kombinerte stillinger. 
Denne gruppen faller ofte mellom to stoler, og det 
dukker stadig opp nye utfordringer å ta tak i. Helge 
har også et bankende hjerte for medisinstudentene, 
og har vært sentral i oppbyggingen av medisinutdan-
ningen ved NTNU. Særlig har han forsøkt å passe 
på forskerlinjestudentenes ve og vel. Det skjønner vi 
godt, ettersom disse representerer LVS sin framtidige 
medlemsmasse. Det må også nevnes at Helge stadig 
har minnet oss på at vi også skal jobbe for å heve de 
LVS-medlemmene som henger etter i lønnsutvikling.
 Innad i styret har Helge støttet de som gjør en 
 ekstra innsats, og ikke vært redd for å dele ut honnør-
ord når han synes noe er godt gjort. Det har vi satt 
pris på! Observasjonsdata tyder på at Helge liker en 
god diskusjon, men han er også opptatt av å ikke 
kjøre over meningsmotstandere, noe som gjør styre-
arbeidet hyggelig på tross av at ikke alle saker vedtas 
enstemmig.
 Leger i vitenskapelige stillinger – uavhengig om 
de er LVS-medlemmer eller ikke – har mye å takke 
Helge for. Den utrøttelige innsatsen har allerede gitt 
ham orkidéprisen i 2014. Ikke minst var han med og 
sørget for at LVS ikke ble nedlagt en gang tidlig på 
2000-tallet. Legeforskernes arbeidsvilkår henger også 
sammen med hvilken plass vitenskapelig evidens har i 
helsenorge. På bakgrunn av dette skylder også norske 
pasienter Helge en takk, fordi kvaliteten av pasient-
behandlingen henger sammen med tilgangen til for-
skningsbasert kunnskap.
 På vegne av LVS-styret ønsker jeg å takke for den 
store innsatsen gjennom mange år!

TALE TIL HELGE BJØRNSTAD-PETTERSEN  
I  ANLEDNING AV SISTE STYREMØTE

Av: Liv Ariane Augestad
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