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Dnlf Forskningsutvalgets medlemmer 

Kopi til Sentralstyret og LVS 

   
Deres ref.:  Vår ref.: 11/6178 Dato: 21.1. 2012 

 

 

Referat Forskningsutvalget 12. 12. 2012 
Godkjent i møte 31. januar 2013 

 
Tilstede:  Ole Sejersted (leder), Per Hjortdahl, Eystein Hellstrøm Hoddevik, August Bakke, 

Tone Tangen, Andreas Habbestad, Svein Ivar Melgren,  

Fraværende:  Elise Kloumann, Kirsti Ytrehus, Berit Schei, Ida Waal (sekretær) 

Inviterte:  (fra sekretariatet): Elisabeth Søyland, Kari Jussi Lønning, Tore Karlsen, Tone 

Valderhaug, Nina Evjen. 

 

 
Sak 23/12 Godkjenning av dagsorden, gjennomgang av referat:  

Dagsorden og referat ble godkjent.  

Valg av referent: ettersom Ida Waal Rømuld var fraværende ble Eystein Hoddevik valgt som referent. 

 

Sak 24/12 Halvdagsseminar om forskningens plass i spesialistutdanningen.  

 

Innlegg og innledning v/ Sejersted:  

- Presenterte status for utviklingstendenser innen forskning og medisin. Implementeringen av 

bl.a. evidensbasert medisin, molekylærmedisin og høyteknologi i helsetjenesten har 

dyptgripende ramifikasjoner. Det fordrer bl.a. større grad av tverrfaglighet, spisset 

kompetanse innen flere kompliserte og krevende felt, så som diagnostikk og kan hende 

etterhvert intervensjon, ’ på et molekylært nivå’. På den annen side eksisterer også trenden 

som vektlegger en mer holistisk tilnærming til medisinen; ”se pasienten – ikke molekylær 

diagnostikk”. Uansett er forskningens rolle fundamental for å oppnå et velfungerende 

helsevesen.  

 

- Helsevesenet er også en arena hvor mange profesjoner ønsker å etablere seg. Et eksempel er 

UiOs Life Science prosjekt; hvor realister er tiltenkt å etablere viten og praksis med direkte 

implikasjon for helsetjenesten. 

 

- Forskningsutvalgets rapport, vedtatt av Dnlfs landsstyre, spesifiserer at Dnlf støtter tiltak som 

fremmer integrering av forskning i klinisk virksomhet og undervisning. Forskningsutvalgets 

entydige konklusjon er at dette betyr at forskning må forankres i Legenes tjenesteplaner. 

Andelen forskningsaktive leger må økes. Diskusjonen om hvordan forskning skal forankres i 

spesialistutdanningen faller etter vårt syn som en moden frukt av Dnlfs vedtak.  

 

Innlegg v/ Melgren:  

- Orienterte kort om konsekvenser av samhandlingsreform.  

- Det synes vanskelig å komme utenom subspesialiseringer. Et eks. er barnevrologi. Et annet 

paradoks er definert av intervensjoner som brukes på tvers av spesialitetene, f.eks. 

karintervensjoner (kardiologi, nevrologi, nevrokirurgi).  

- Selv om ikke alle leger skal ha doktorgrad bør alle sykehus med ansvar for 

spesialistutdanning ha forskningskompetente leger i rollen som veiledere.  

 



 

 

 

- Forskningsforståelse er for alle, men selve forskningsaktiviteten er ikke et mål for klinikere. 

Bør vi ikke heller fokusere og tilrettelegge for dem som virkelig ønsker å forske? 

- Det er en reell konkurranse mellom helseforetak og universitet hvor helseforetakene har klare 

fortrinn hva angår både lønn og driftsmidler. Dette avstedkommer utfordringer når 

forskningens rolle skal diskuteres; bl.a. fordi forskning innen helseforetakene ofte blir en 

salderingspost i driften.  

 

Innlegg v/ Valderhaug:  

- Redegjorde for Dnlfs arbeid i prosessene med utredning av spesialitetsstruktur. Se for øvrig 

oversikt som skisserer Helsedirektoratets og Legeforeningens prosjekt (vedlegg: redigert 

skjematisk oversikt) 

- Dnlf har fått innspill fra fagmiljøene. Spesielt har disse kommet fra kirurgiske spesialiteter og 

fra indremedisin. Tilbakemeldingene har gått på at spesialiststrukturen må vurderes på nytt.  

- Hdir prosjekt skal omfatte både spesialitetsstruktur og innhold i spesialitetene. 

Legeforeningens prosjekt omhandler kun spesialitetsstruktur.  

- Det har vært kontakt mellom lederne i Hdir sitt prosjekt og Legeforeningen  

- Hdir nedsetter arbeidsgrupper på tvers av spesialitetene v/ nyttår.  

 

Innlegg v/ Evjen:  

- Evjen viste til at Legeforeningen har fremmet forslag overfor helsemyndighetene om at det 

innføres attestasjonspunkter i attestasjonsskjemaer for alle spesialiteter der det dokumenteres 

deltagelse i blant forskningsaktivitet og forskningsetikk. Punktene gjenspeiler kravene i 

gjeldende regelverk. 

- Vi diskuterte dernest hva minstekravet til forskningsaktivitet i spesialistutdanningen bør være. 

 

Diskusjon etter innlegg inneholdt følgende moment: 

- Vitenskapen som grunnpilar blir ikke tatt godt nok vare på i spesialistutdanningen. 

- Spesialistutdanningens hovedformål er å gjøre leger kvalifisert til å arbeide selvstendig som 

spesialist i fagfeltet.  

- Kommentar fra Bakke; spesialistutdanning anno 2012 må dreie seg om å danne et grunnlag 

slik at leger utstyres med evnene til egenlæring, spesialistutdanningen kan i så måte anses for 

å være et fundament – hvor man ikke kan dekke alle områder. Dernest bør ikke lokalisasjon 

av tjeneste være utslagsgivende for om denne defineres som gruppe 1 vs 2. Innholdet av 

tjenesten må stå i fokus.  

- Kommentar fra Lønning; formalistisk passerer man milepæler i utdanningsforløpet. Dette er 

ikke i kontradiksjon til et livslangt læringsløp. Så langt har forskning som tema vært 

fraværende i arbeidet med Samhandlingsreformen når det gjelder primærhelsetjenesten. 

Arbeidet har dog heller ikke konkretisert seg på andre, tilsvarende, områder. 

- Er dagens reelle utdanningstid for langt? For de fleste leger i spesialisering tar det p.t. ca. 9 år 

å bli ferdig spesialist. Man kan diskutere om innholdet i spesialistutdanningen også inkludere 

elementer som ikke er nødvendig for å kunne bli spesialist. 

- Innholdet i spesialistutdanningen må være dynamisk og kunne endres raskt når ny viten 

dikterer endringer i gjeldende praksis. 

- Er det riktig å legge til rette for at leger i grenutdanning fritas for generell vakttjeneste som 

går på bekostning av utdanningsaktiviteter relevant for grenspesialiteten?  

- Må vi bygge huset ”trinn for trinn” eller bør det gis anledning til å se bort ifra den kronologisk 

definerte kompetanseutvikling (at fokus således dreies mot å oppnå kompetanse og 

ferdigheter)?  

- I hvilken grad kan relevant forskningsaktivitet erstatte klinisk virksomhet i 

spesialistutdanningen? 

- Forskning blir ofte en salderingspost i den daglige driften av sykehusene, og vi diskuterte 

pragmatismen som avdelingene må utvise når leger utdannes til spesialister, versus 

grunnbehovet for forskning. Forskningsutvalget opplever at dagens regelverk ikke er godt nok 

for å ivareta forskningens grunnleggende rolle i spesialistutdanningen.  



 

 

 

- Apropos innlegg fra Valderhaug: Vi diskuterte i hvilken grad ”struktur” og ”innhold” i 

spesialistutdanning lar seg skille. Snarere kan man forsøke besvare spørsmålene ”hva leger 

skal kunne”, ”hvilken ramme de skal lære det innenfor” og ”hvordan de skal lære det”. 

Diskusjonen avstedkom også spørsmålet om hvorfor mandatet til Dnlfs gruppe har blitt såpass 

snevert, kun relatert til struktur.  

 

Oppsummering v/ Sejersted: Det er forståelse for at praktiske elementet i helsevesenet ikke kan 

tilsidesettes, ei heller behovet for effektivisering av helsevesenet. Når konkurransen om ressurser er så 

sterk som den er må forskning inn som et sterkt, grunnleggende premiss i hele spesialiststrukturen. 

Det er et grunnleggende spørsmål om i hvilken grad man ønsker å la forskning og akademiske 

ferdigheter telle inn i et spesialistløp. Ved å utelate det kan medisinen i sin ytterste konsekvens bli 

redusert til et rent utførende og teknisk yrke. Spørsmålene vi må stille oss er om vi selv ønsker å være 

med på å legge premissene for fagets utvikling; om vi ønsker å utdanne ”teknikere” eller 

”akademikere”? Det er Forskningsutvalgets klare formening at legenes rett til å erverve en 

grunnleggende forskningsforståelse og en mulighet til å forske må figurere på legenes tjenesteplaner 

med en så eksplisitt utforming og forankring at det nærmest blir et ufravikelig premiss.  

 

Timing av hvordan disse momentene spilles inn til Hdir og Hdep kan være utslagsgivende. Med 

bakgrunn i diskusjonen ovenfor vedtok derfor Forskningsutvalget følgende: 

 

Vedtak 

Det gis frist til utvalgets neste møte i januar med å utforme et brev til Legeforeningens Sentralstyre. 

Brevet skal inneholde konkrete forslag til hvordan en forskningsforståelse og muligheter for forskning 

best kan implementeres i spesialistutdanningen (legers videre- og etterutdanning). Ole S, Eystein H & 

Per H utarbeider grunnlagsdokument/sak til FU møte i januar.  

 

Sak 25/12 Utvikling av et C-kurs.  

Orientering v/ Per Hjortdahl. Alt er i rute. Kurset avholdes på Lysebu i februar. Det er fremdeles 

enkelte detaljer som må på plass. Rekkefølge for foredragsholderne må avklares.  

Utkast til program vedlegges. 

 

Sak 26/12 Orienterings-, oppfølgingssaker 

Ingen kommentarer 

 

Sak 27/12 Eventuelt 

Utvalgets videre møter for våren 2013 foreslås lagt til følgende datoer:  

- torsdag 31. januar 

- mandag 04. mars 

- NB torsdag 13. juni endres til 10. juni 2013. Ettermiddag og middag hos Ole S 

 

 

Møtet ble etterfulgt av den tradisjonelle Julemiddagen på Hansken.  



 

 

 

Vedlegg  

NB redigert 
 

Skjematisk oversikt 

 
Mer informasjon kan finnes på 

http://www.helsedirektoratet.no/helsepersonell/spesialistomradet/delprosjekter/Sider/delprosjekter.aspx  

 
Mer info om prosjektet ledet av Irene Sørås: 

http://www.helsedirektoratet.no/helsepersonell/spesialistomradet/delprosjekter/spesialitetsstruktur-og--innhold-

leger/Sider/default.aspx  

 

Rapport: utredning av behovet for spesialisert kompetanse osv finner dere her 

http://www.helsedirektoratet.no/helsepersonell/spesialistomradet/delprosjekter/Documents/behovet-for-

spesialisert-kompetanse-fram-mot-2030.pdf  

 

 

 

 

                        

 

 

 

  

 

 

 
                                              

                         

 

 

 

 

Prosjekt - Gjennomgang av 

spesialitetsstruktur og innhold for leger. 

  Ledes av Irene Sørås 

Legeforeningens prosjekt.  

 

Utredningsarbeid om 

spesialiststruktur. 

Styringsgruppen: 

Johan Torgersen, Nina Evjen, 

Ole-Anders Stensen 

 

 

Undergruppe:  

Kirurgi (oppnevnt 

av sentralstyret) 

Undergruppe: 

Indremedisin 

(oppnevnt av 

sentralstyret) 

 

Hdir Prosjekter 

 

Hovedprosjektet - Utredning av behovet 

for spesialisert kompetanse fram mot 

2030. En status-, trend- og 

behovsanalyse.  

Ledes av Hans Petter Aarseth 

Undergrupper, 

som f.eks. ledes 

av Martmaan 

Moe 

  

 

Andre parallelle prosjekter som 

f.eks. universitetene/dekanatet 

http://www.helsedirektoratet.no/helsepersonell/spesialistomradet/delprosjekter/Sider/delprosjekter.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/helsepersonell/spesialistomradet/delprosjekter/spesialitetsstruktur-og--innhold-leger/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/helsepersonell/spesialistomradet/delprosjekter/spesialitetsstruktur-og--innhold-leger/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/helsepersonell/spesialistomradet/delprosjekter/Documents/behovet-for-spesialisert-kompetanse-fram-mot-2030.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/helsepersonell/spesialistomradet/delprosjekter/Documents/behovet-for-spesialisert-kompetanse-fram-mot-2030.pdf


 

 

 

  

C-kurs  

Forskningens plass i legers arbeid – En utfordring for tillitsvalgte! 

13/2 – 14/2 

Lysebu 

I tilknytning til kurset blir det arrangert tariffkonferanse for statens tariffområde 

og landsrådsmøte for LVS – målgruppe for kurset er tillitsvalgte i staten og 

tillitsvalgte i andre tariffområder der det forskes 
 
Program pr 11.1.13, med forbehold om endringer 

 

Onsdag 13. februar 

17:00 KURSSTART 

Forskningens plass i spesialistregelverket 

Nina Evjen, Utdanningssjef, Seksjon for utdanning, Legeforeningen 

 

17:45  Pause - Kaffe/vann 

 

18:00 Praktiske erfaringer fra Bergen – Hvordan etterleves reglene? 

 1. Eivind Solheim, Overlege kst, Leder, Hordaland Legeforening, leder  

  2. August Bakke, Overlegeforeningen og Forskningsutvalget 

 

19:00  Slutt for dagen 

19:30  Middag 

 

Torsdag 14. februar 

09:00   Forskning betydning for planlegging av Nye Karolinska Sjukhus 

Sten Lindahl, professor emeritus, tidl. direktør for forskning og utdanning ved 

Karolinska sjukhuset  

 

9:45  Pause - Kaffe/vann 

 

10:00  Ansettelse i vitenskapelige stillinger – Har tillitsvalgte en rolle? 

1. Stig Slørdahl, dekan, Det medisinske fakultet, NTNU 

2. Kirsti Ytrehus, leder Leger i vitenskapelige stillinger 

 

10:45  Pause - Kaffe/vann 

 

11:00  Hvordan tilrettelegger helseforetak for forskning i tjenesteplanen – 

Erfaringer fra Oslo Universitetssykehus 

Olav Røise, professor dr.med., klinikkleder, Klinikk for kirurgi og nevrofag, 

Oslo universitetssykehus 

 

11:45  Pause - Kaffe/vann 

 

12:00  Lunsj 

 

 


