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Dnlf Forskningsutvalgets medlemmer 

Kopi til sentralstyret og LVS styre 

   
Deres ref.:  Vår ref.: 11/6178 Dato: 14.08.2012 

 

Referat Forskningsutvalget 22.06. 2012 
Godkjent i møte 9. oktober 

 
Tilstedet: Ole Sejersted (leder), Per Hjortdahl, Elise Klouman, August Bakke, Tone Tangen, 

Bjørn Mørkedal, Eystein Hoddevik, Kirsti Ytrehus, Berit Schei, Ida Waal Rømuld (referent).  

 

Fra sekretariatet: Elisabeth Søyland, fagsjef, seksjon for forskning, fagutvikling og 

spesialisthelsetjeneste 

Inviterte deltagere: Nina Evjen, utdanningssjef, seksjon for utdanning, Johan Torgersen, 

leder av Ylf og medlem av sentralstyret, Jon Ole Whist, Avdeling for Jus og Arbeidsliv 

 

 

Sak 08/12 Godkjenning av dagsorden, gjennomgang av referat 

Dagsorden og referat godkjent.  

  

Sak 09/12 Oppfølging av ”Forskning er helsetjenestens grunnpilar” – fra ord til 

handling 

 

Helsedirektoratets gjennomgang av spesialistutdanningen – implikasjoner for forskning? 

Nina Evjen, Utdanningssjef, Seksjon for utdanning 

 

Bakgrunnen for at Forskningsutvalget har dette som et hovedpunkt: 

Spesialitetsstrukturen utfordres av samfunnsutvikling (for eksempel bioteknologisk og 

teknologisk utvikling). Vi bør være proaktive i å fremme forskningsprosjekter som viser nye 

samarbeidsmuligheter og nye muligheter innen diagnostikk og behandling. Dette kan være 

førende for en mulig ny struktur og innhold av spesialistutdanningen. 

 

Redegjørelse av situasjonen fra Nina Evjen: 

Myndigheten til å godkjenne enkeltleger som spesialister er fom 1. oktober 2011 overført fra 

Legeforeningen til Helsedirektoratet. 

 

Helsedirektoratet har blitt gitt i oppdrag å vurdere behovet for endring i dagens 

spesialitetsstruktur og vurdere om spesialistutdanningen er i tråd med fremtidige behov for 

helsetjenester. I forbindelse med dette har direktoratet gjort en status- trend- og 

behovsanalyse og gjennomført to workshoper der man har diskturet den overordnede 

utviklingen (ikke konkret på struktur eller innhold). 

 

Første del av den videre prosessen vil omhandle spørsmålet om ”hvilke spesialiteter skal vi 

ha i Norge og hvorfor (spesialitetsstrukturen)”, man vil ikke gå i dybden på innholdet i den 

enkelte spesialitet. 

 

 



 

 

 

Legeforeningen ønsker å være i forkant av Helsedirektoratets prosess. Foreningen har også 

mottatt en rekke innspill fra fagmedisinske foreninger om problemstillinger nyttet til 

spesialitstsstruktur. En prosjektgruppe som skal se på spesialitetsstruktur er derfor under 

etablering. Spesialitetskomiteene har blitt gitt i oppdrag å revidere læringsmålene for den 

enkelte spesialitet.  Det er etablert en arbeidsgruppe som foretar en gjennomgang og 

vurdering av alle aspekter knyttet til spesialistenes etterutdanning. 

 

Utdanningssjefen gjennomgikk kravene til akademisk tjeneste som ligger i spesialistreglene. 

 

Diskusjon: 

 Gitt en orientering om SERUS-rapportering, krav til og søknad om godkjenning som 

utdanningsinstitusjon (gruppe I- og gruppe II-avdeling). Innspill om at krav til forskning i 

utdanningsinstitusjoner må følges opp, da det skjer at kravene ikke blir fulgt.  

 Skal ordningen med gruppeføring av utdanningsinstitusjonene (gruppe I og gruppe II) nå 

falle bort? Det har tidligere vært et vedtak i Legeforeningen på at dette var ønskelig, og 

temaet kom opp igjen for et par år siden. Problemstillingen er at et rent tidskrav ikke i 

tilstrekkelig grad ivaretar at intensjonen med gruppe I-tjenesten oppfylles, det er behov for 

å definere eksplisitte krav til innholdet i tjenesten. Det ble presisert at Legeforeningen ikke 

vil fremme et eventuelt forslag om endring av systemet med gruppeføring av 

utdanningsinstitusjonene uten at dette har vært unnerlagt omfattende organisasjonsmessig 

behandling i forkant. Dagens praksis med å godkjenne utdanningsinstitusjoner på 

bakgrunn av det reele utdanningstilbudet ved avdelingen vil måtte videreføres uavhengig 

av om ordningen med gruppeføring videreføres eller ikke.  

 Ordningen med gruppeføring av utdanningsinstitusjonene omfatter ikke alle spesialiteter, 

men spesialistreglenes krav til akademisk tjeneste gjelder alle.  

 Kan Forskningsutvalget være representert i det prosjektet som skal se på 

spesialistutdanningen? I selve prosjektgruppen eller lengre ”ned i prosjektstrukturen”? 

Forskningsutvalget kan bidra med erfaringer fra tverrfaglig forskning, forskingsprosjekter 

osv. som er gjort mellom ulike profesjoner. Hvordan kan Forskningsutvalget ta initiativ? 

Kan det nedsette en strategisk ”tenketank” eller ”tankesmie” som har et litt mer overordnet 

fremtidsperspektiv? Forskningsutvalget har et ønske om å være med i disse prosessene 

tidlig, for å kunne være proaktive. Viktig å være i forkant i forhold til å få elementer fra 

forskningsrapportene inn i spesialistutdanningen.   

 Da Karolinska bygde et nytt sykehus, tok de utgangspunkt i en annen og omvendt 

tenkemåte enn det som er vanlig ved bygging av nytt sykehus i Norge. Startet med å 

strukturere sykehuset etter forskningsmiljøer, for deretter å plassere inn de kliniske 

avdelingene i forhold til denne strukturen. Dette er en interessant vinkling som også 

Forskningsutvalget burde se nærmere på. 

 Gjennomgikk temaet om harmonisering med spesialitetsstrukturen i andre europeiske 

land.  

 

Oppsummering av diskusjon: 

Det underliggende spørsmålet er hvordan vi kan få Forskningsutvalgets budskap inn i disse 

prosessene på et overordnet nivå. Hvordan bør utvalget gå frem rent praktisk for å få innpass 

i disse prosessene?  

Tilbakemeldingen var at dette er for tidlig å si, men Nina Evjen tar innspillet fra FU med seg 

inn i den videre prosessen i de overordnede organene.  

 

Vedtak: 

Det hentes inne noen som kan redegjøre for prosessen rundt bygging av Karolinska sykehus. 



 

 

 

August Bakke sjekker navn på person som har et professorat i Spesialistutdanning i Skåne.  

 

Sekretariatet spiller inn til Utdanningsseksjonen at Forskningsutvalget ønsker representasjon 

i prosjektgruppen. Alternativt kan utvalget spille inn til sentralstyret at vi ønsker 

representasjon.  

 

Utforming av tjenesteplaner? 

Johan Torgersen, leder av Ylf og medlem av sentralstyret.  

 

Johan Torgersen startet med en ”glad-sak” og redegjorde for et samarbeidsprosjekt med LVS 

og Of som har fått et positivt resultat. I vårens forhandlinger oppnådde akademikerne at 

minstelønnen for stipendiater ble hevet. Dette er et eksempel på et aktivt arbeid fra 

legeforeningens yrkesforeninger som har fått gjennomslag. 

 

Bakgrunn for at Forskningsutvalget ønsker å ta opp temaet: 

Et av hovedpunktene i strategidokumentet er punktet om at forskning må inn på 

tjenesteplanen. Hvordan får man avdelingene til å prioritere forskning? 

 

Innspill fra Johan Torgersen: 

Viktig å jobbe mot å få på plass fleksible systemer som gjør at man kan prioritere etter 

avdelingenes behov og muligheter. Man bør kunne diskutere innretning og rammer samtidig. 

Forskning blir nå tatt med inn i diskusjonen rundt behovet for faste stillinger.  

Tjenesteplanen er et avtaledokument på lik linje med en arbeidskontrakt. Samtidig er 

tjenesteplanen litt for ufleksibel til å kunne sette av faste tider til forskning. Da må man heller 

diskutere rammer.  

 

Diskusjon: 

 Avdelingene må gis fleksible rammer for å kunne prioritere forskning når det er mulig. 

Som for eksempel å legge til rette for dobbeltløpstillinger. Samtidig blir det viktig å 

tydeliggjøre behovet for forskning. Kan man bedre ta i bruk eksisterende avsatt tid til 

forskning som allerede ligger i tjenesteverket, for eksempel fordypningstid? Eventuelt 

også fordypningsstillinger? Begge forslagene gir mulighet til å komme i gang med 

forskningsaktiviteter før prosessen med å få penger til et forskningsprosjekt er ferdig.  

 Det bør være en form for overvåkning av hvordan fordypningsstid brukes. 

 Utfordringene med prinsippet om fleksibilitet, er at spesialistutdanningssystemet ikke 

legger til rette for det. Må være mer fleksibilitet i det overordnede systemet.  

 Legeforeningen jobber med å få til en endring i hjemmelsystemet, noe som vil kreve en 

lovendring. 

 Er det noe Forskningsutvalget kan gjøre for å støtte Ylf fremover? Ylf bruker nå 

forhandlingsarenaen for å få frem saker som å få integrert forskningstid på 

tjenesteplanene. Hele arbeidssituasjonen skal tydeliggjøres på arbeidsplanene uavhengig 

av arbeidsgiver er helseforetaket eller universitetet. Forskningsutvalget kan komme med 

støtte til Ylf/ argumentasjon for hvorfor det er bra for å ivareta forskeren/forskningen, noe 

som allerede er formulert og fremlagt i det forskningspolitiske strategidokumentet.  

 Kan man tenke en slags ”fast pakkeløsning” heller enn å forhandle individuelle løsninger 

når det gjelder kombinasjons/dobbeltstilinger? Hvem skal da investere i forskningsbiten i 

en slik ”pakke”? Fungere bare når man får to personer som kan ta ”pakken” sammen. 

 Har man empiri på hvordan kombinasjons/dobbeltstilinger faktisk fungerer? Erfaringer 

viser at det ikke kan fungerer alle steder i formalisert form i dagens situasjon, men at det 

har vært vellykket tilrettelegging enkelte steder der leger kombinerer forskning og klinikk.  



 

 

 

 Et viktig premiss for dobbeltløp stillinger er at forskningsdelen må være like organisert 

som den kliniske delen. Ylf bør derfor se på om de avdelingene som går inn for slike 

ordninger, har en godt organisert forskningsstruktur og god ledelse. 

 Ylf mener man gjennom tjenesteplanen kan holde kontroll på alle de elementene som må 

til for å kombinere forskning og klinikk. Bør ha et avtaledokument som viser hvordan man 

bruker forskningstid og klinisk tid (rammene), med en viss fleksibilitet på innhold.  

 Ylf ønsker å gå vekk fra dagens rigide rangering ved ansettelse og gå over på mer brede 

ansettelseskriterier. Jobbes med dette i forhold til Spekter.  

 

Oppsummering: 

Ylf og LVS er på banen og er opptatt av saken. Hvordan videreføre dette engasjementet? Det 

er en god del tid avsatt i tjenesteplanene som kan brukes til forskning, som 

fordypningsstillinger og fordypningstid.  

Vi bør arbeide for å utvide rammene for å få enda noe mer tid til forskning, dersom dette er 

mulig. Vi har også dobbeltløpstillingene, både de formelle og uformelle. De uformelle pågår, 

bør det jobbes for mer for å få på plass de formelle dobbeløpstillingene? Det forutsetter 

antageligvis en justering av spesialistutdanningen, og Forskningsutvalget/Legeforeningen bør 

vurdere om man skal vente på dette før man følger denne saken videre.  

 

Konklusjon: Fokusere på å justere tjenesteplanene for å få avtalt avsatt tid til forskning. 

Dersom dette skal fungere forutsetter det av tjenesteplanene følges opp. Det må ligge som et 

underliggende prinsipp at det alltid skal pågå forskning på avdelingen selv om ikke alle skal 

forske.  

 

Vedtak: Forskningsutvalget vil gjerne være i dialog med Ylf om forskningens plass i 

utdanningsstillingene og i tjenesteplanene, dersom det er ønskelig fra Ylf sin side.  

 

Tillitsvalgtskurs – forskningens plass i kursene? Sensibilisere kursdeltagere på innholdet i 

strategidokumentene (samarbeidsprosjekt med LVS) 

Jon Ole Whist, Avdeling for Jus og Arbeidsliv 

 

Bakgrunn for at Forskningsutvalget tar saken opp: 

Viktig at de tillitsvalgte er inneforstått med Legeforeningens synspunkter som nedfelt i 

strategidokumentene (”skolering”).  

 

Jon Ole Whist: 

Redegjorde for tillitsvalgtskursene knyttet til Spekterområdene i år (grunnkursnivå). 

Forskning er inne (”dem overordnede betydningen av forskning”) og skal fortsette å være der 

fremover. Spørsmålet er hva man skal fokusere på i ”forskningsbolken”.  

 

Det finnes også mer spissede temakurs som kan brukes til det Forskningsutvalget skisserer.   

 

Diskusjon 

 Det er mulig å gi innspill til tillitsvalgskursene og til såkalte ”temakurs”. Vurdere om 

Forskningsutvalget kan være med på å lage et temakurs for tillitsvalgte. Ta i bruk 

strategidokumentet. Bevisstgjøre dem på de standpunkter Legeforeningen har. 

 Diskuterte forslag til tema: 

o Fordypningsstillinger, hva de nå faktisk brukes til og hvordan de bør/skal 

brukes.  



 

 

 

o Implementering av forskning og kunnskapsbasert praksis. Skape en kultur, 

forståelse, erfaring for å hente den forskningen som ligger der ute og bruke 

den i klinikken.  

o Tillitsvalgtskompetanse om finansieringsordninger. Noen som har det totale 

bilde kan presentere en oversikt? Hvem har den overordnede oversikten? 

Forslag: forskningsadministrasjon i universitetet, forskningsadministrasjonene 

i helseforetakene, sekretariatet for samarbeidsrådene. 

 

Det skal gjøres en evaluering av tillitsvalgt-grunnkursene etter at modul III er ferdig til 

høsten, men man kan allerede nå konkludere men at de ikke går an å putte mer dybde inn i 

kursene slik de er organisert nå. Det kan derimot gjennomføres et c-kurs (temakurs), 

dagskurs, som passer Forskningsutvalgets kriterier. Det avhenger av at man får inn noen gode 

eksterne foredragsholdere. Dette er kurs rettet mot klinikktillitsvalgte og 

universitetstillitsvalgte, og man kan også eventuelt invitere aktuelle ledere fra de ulike 

institusjonene. 

 

Vedtak: FAG-avdelingen i samarbeid med Forskningsutvalget og LVS utarbeider forslag til 

kurstematikk og foredragsholdere til et eventuelt C-kurs. JA-avdelingen kan følge opp dette 

forutsatt dekning fra OU-fondene. 

Jon Ole oversender foredragene som ble holdt på årets grunnkurs til Ida, kan distribueres til 

Forskningsutvalget som informasjon 

 

Sak 10/12 Kontaktflate med de fagmedisinske foreningene (FaMe)  
 

Bakgrunn for hvorfor Forskningsutvalget tar opp temaet: 

Gjøre en vurdering av i hvilken grad Forskningsutvalget kan bistå de fagmedisinske 

foreninger i deres arbeid med forskning og forskningsutvalg. Det ble gjort en kartlegging i 

2008 som viser at forskningsengasjement er variabelt.  

 

Innspill Elisabeth Søyland 

Det gjøres nå en undersøkelse om hva de fagmedisinske foreninger ønsker at Legeforeningen 

skal ta opp og hva de er interessert i. Avdelingen og Fame planlegger en workshop om 

forskning, tidligst vår 2013. Ønskelig med innspill fra Forskningsutvalget på hvordan en slik 

dag kan organiseres, innhold osv. 

 

Diskusjon: 

 Forskningsutvalget bør ta en diskusjon på hva de skal mene at de fagmedisinske 

foreningene kan gjøre når det gjelder forskning. Dette må være fundamentert på det som er 

av dokumentasjon av hvordan ting fungerer nå. De fagmedisinske foreningene må selv 

utvikle sine egne strategier. 

 Skal FU i hovedsak ha fokus på forskningssvake fag og hvordan kan fagmedisinske 

foreninger spille en aktiv rolle her? Kan fagmedisinske foreninger i større grad bidra til å 

engasjere medlemmene og stimulere dem i arbeidet med å organisere forskning i egen 

institusjon? Fagmedisinske foreninger er fasilitatorer og har ikke et eget selvstendig ansvar 

for forskning. 

 Ligger det i dette en mulig kollisjon i ansvarsforholdet mellom for eksempel 

forskningsavdeling på et foretak og forskningsutvalg i en fagmedisinsk avdeling? Fordelen 

med de fagmedisinske foreningene er at de er landsovergripende.  

 Fagmedisinske foreninger kan være med å fasilitere forskningsnettverkene (slik nettverk 

kan sannsynligvis bidra positivt for forskningssvake områder).  



 

 

 

 Man kan trekke frem de gode eksemplene, dvs fagmedisinske foreninger, der 

forskningsutvalgene fungerer godt. De forskningssvake områder kan således lære av disse. 

 Være med på å fremme forskningssamarbeid. Knytte den planlagte workshopen opp mot 

kvalitetsregister problematikken. Kvalitetsregistrene er et godt utgangspunkt for 

forskningssamarbeid.  

 

Vedtak: 

Forskningsutvalget kan inviteres inn på møte for fagmedisinske foreninger i november for å 

informere om eventuelt mulighet for kurs (jf over), og/eller eventuelt si noe om 

strategidokumentet.  

Det må lages en skisse til workshop med frist desember møte. Inviterer leder av FaMe, Rolf 

Kirschner til FU-møtet i desember.  

 

Sak 11/12 Nytt mandat og utvidet funksjonstid  
 

Forskningsutvalgets mandat er revidert, deriblant er funksjonstiden utvidet. Nåværende 

medlemmer sitter i teorien ut denne funksjonsperioden og frem til 31.12. 2013. Ny 

funksjonsperiode på 4 år starter 1.1. 2014. 

 

Vedtak: Kvalitetssikre hva det står i mandatet om når en funksjonsperiode starter. Ansvar Ida 

 

Sak 12/12 Høstens møter  

 

Vedtak: Følgende datoer er satt: 

 Tirsdag 9. oktober og tirsdag 11. desember.  

 Desember møtet holdes fra kl 12.00 og avsluttes med middag. 

 

Viktige saker for møte i oktober og desember: 

 Videre engasjement rundt prosessen med spesialistutdanningen. 

 Invitere inn NFA (slik som Ylf) for presentasjon av strategidokumentet.  

 Invitere nøkkelpersoner fra Karolinska om deres erfaring med forskning som del av 

spesialistutdanningen. Kan invitere inn flere til å delta på et slikt møte. LVS? 

Spesialitetskomiteer?  

 I hvilken grad er Legeforeningen pådriver for mer penger for fri forskning, og hvordan bør 

dette arbeidet videreføres? Et mulig tema for et halvdagsmøte med sentralstyret.  

 Planlegging av et C-kurs for tillitsvalgte.  

 

Sak 13/12 Sak Orienterings-, oppfølgingssaker 

Legeforeningen deltar i neste Globvac konferanse som holdes i Trondheim 26.-27. 

september. Internasjonal medisinsk forskning er del av temaene. Forskningsutvalgets 

medlemmer oppfordres til være med på konferansen og å videreformidles informasjon om 

denne videre i sine miljøer. 

 

LVS positivt innstil til felles aktivitet rundt ideen om ”fra ord til handling”.  

 

NTNU- diskusjon rundt nye phd-forskrifter. Det er et press på å redusere innhold i phden for 

å få opp gjennomføringsgraden. Temaet tas eventuelt opp i større bredde på senere FU-møter. 

 

Sak 14/12 Eventuelt 

Ingen saker.  


