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Dnlf Forskningsutvalgets medlemmer 

Kopi til LVS og Sentralstyret 

   
Deres ref.:  Vår ref.: 11/6178 Dato: 31.1. 2013 

 
 

Referat Forskningsutvalget 31. 1. 2013 
Godkjent i møtet 4/3-13 

 

Tilstede: Ole Sejersted, Per Hjortdahl, Eystein Hoddevik, Andreas Habberstad, Kirsti Ytrehus, August 

Bakke (fra kl. 12.00), Ida Waal Rømuld (referent) 

Meldt forfall: Svein Ivar Mellgren, Berit Schei, Tone Tangen, Elise Klouman 

 

Sak 1/13 Godkjenning av dagsorden, gjennomgang av referat 

Forskjøvet tidspunkt.  

Kommentarer til referatet: Formulering fra mikrobiologene sendes ut per e-post av Eystein til alle. 

 

Sak 2/13 Forskningens plass i spesialistutdanningen.  

Det er sendt innspills brev til Johan Torgersen, prosjektgruppen. Ole har hatt et møte med president 

Hege Gjessing.  

 

To hovedkomponenter er viktig i denne diskusjon: 

 Grunnleggende forskningsforståelse og anvendt kunnskapshåndtering. Dette må være en 

obligatorisk basis i all spesialisering..  

 Tilrettelegging av formell forskningskompetanse for de som ønsker å gå inn i et 

forskningsopplegg, knyttet opp til spesialisering. Dette skal være frivillig. 

Det bør lages et system hvor det er plass til flere kombinasjoner av disse to mulighetene. 

 

Innspill til innholdet i brevet: 

 Foreløpig foreslått et konkret tiltak, å innføre et grunnkurs i forskningsmetodikk. Eksempelvis 

har allmennmedisin en ukes grunnkurs i forskningsmetodikk som er obligatorisk for alle i 

spesialistutdanningen.  

 Tromsø har innført et «langsgående» kurs om forskningsmetodikk. Vitenskapelig kompetanse 

(«Vitkom») og profesjonell kompetanse («Profkom»). Ideen er at disse kursene skal være 

førende gjennom hele utdanningsforløpet.  

 UiO og UiT har, mens NTNU planlegger, undervisning i kunnskapshåndtering, ledelse og 

kvalitetsforbedring – det er oppfølgingen av dette inn i den videre spesialistutdanningen som 

er utfordringen. 

 

Har vi andre konkrete forslag til hvordan vi kan innføre forskningskompetanse krav inn i 

spesialistutdanningen som en videreføring av grunnutdanningen? 

 Kan man f.eks. innføre poengkrav også i spesialistutdanningen? Det settes bl.a. krav til CME 

poeng for etterutdanningsløpet i utlandet 

 Hva med krav til tid til fordypning? Bør antallet timer utvides? Blir de fire timer som har satt 

av til fordypning faktisk brukt? I så fall til hva? 

 IHI tilbyr Open School for kvalitetsforbedring, finnes dette også for forskning? 

 Kan man tenke seg en forskerlinje for leger i spesialisering? Som en videreføring av 

forskerlinjen for studenter. Her vil det være viktig å tydeliggjøre at dobbeltkompetanse har 

vært ment å løse dette. Kan man forsøke å gjøre disse dobbeltløpene mer parallell en 

overlappende? Forskerlinje og dobbeltkompetanse under «samme paraply» 

 



 

 

 

 Jobbe mot i større grad få godskrevet forskningsaktivitet i spesialistutdanning 

 Kan man tenke seg at en grunnkomponent av «phd-kompetanse» skal være obligatorisk 

gjennom hele spesialistløpet 

 

Hvem skal være primær mottaker av vårt budskap? 

 Foreslått å rette budskap nå mot spesialitetskomiteene og spesialitetsrådet.  

 

Vedtak: 

Leder av spesialitetsrådet, Kristin Bjørnland, inviteres til nest møte for Forskningsutvalget. 

Ansvar Ole kontakter Kristin Bjørnland, arbeidssted: Barnekirurgisk seksjon – RH. Telefon: 

02 770 
 

Ønskelig at hun redegjør for arbeidet i spesialitetsrådet og knytte dette opp mot forskning. 

Forskningsutvalget ved Ole redegjør for Forskningsutvalgets arbeid og synspunkter. 

På bakgrunn av møtet planlegges det å utforme noen konkrete forslag. 

 

Michael Bretthauer inviteres inn for å legge frem tanker rundt KloK sin oppbygging og prinsipp 

Får også en presentasjon av de systemene som nå bygges opp i Tromsø (ved Kirsti Ytrehus) og NTNU  

Utvalget forsøker å få innpass på spesialitetskomiteenes fellesmøte i mai. Ansvar Ida 

 

 

Sak 3/13 Hvordan kan legeforeningen bidra til å tilrettelegge for forskning for leger i 

spesialisering? 

Eystein redegjorde for sine forslag til potensielle tiltak (vedlagt power point). 

 

1. Fordypningsstillinger 

Forslag om å øke andel eller antall fordypningsstillinger.  

Diskusjon: 

Må undersøke om og dernest sørge for at disse blir bruk målrettet til detdem stillingene er tiltenkt.  

Det er tillitsvalgstapparatet sin oppgave å sørge for at avtaler blir overholdt (vi snakker da 

hovedsakelig for Spekter område).). 

 

2. Tid til å forske/utvidet fordypningstid  

Er det aktuelt å utvide fordypningstid, fra dagens 4 til f.eks. 8 timer, gjerne på den betingelse at disse 

4 timene blirblir brukt målrettet til forskning??  

 

3. Minske gapet mellom forskerlønn for leger og klinikker lønn som oppstår v/ «ekstern 

finansiering» 

Dette har vist seg vanskelig. Vi mister talent når det å forske representerer en vesentlig reduksjon i 

lønn. Må inn på lokalt nivå og lokale forhandlinger. 

 

4. Endre avtaleverkene for leger i spesialisering (A2) og forankre retten til forskning der  

Må opp på det nasjonale plan og forankre forskning der. Det er i dag praksis mulig å forhandle seg 

vekk fra de krav som står A2 avtalen. Bør ha inn formuleringer som muliggjør dobbeltløp. Viste her 

til YLFs forslag fremmet til A2 avtalen som ikke har gått gjennom.  

 

https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=196167204088148035098109130185124038038192146247


 

 

 

Sak 4/13 C-kurs 

Gjennomgang av program.  

 

Bestillinger til foredragsholdere: 

 Nina Evjen 

Ønskelig med en gjennomgang av dagens konkrete regelverk med fokus på tellende tjeneste 

og forskningstjenestens plass innenfor alle spesialitetene. Feks. i hvilke spesialiteter har 

forskningen stor plass, og hvor lite plass? Litt om bakgrunnen for hvorfor det halve året med 

mulighet for å forske ble borte blant annet innen kirurgiske fag. Hva er erfaringene med 

eksisterende regelverk? Hvordan vil Legeforeningen arbeide med forskningens plass i 

regelverket fremover, hvilke politiske føringer jobber de etter.   

Ida for midler dette til Nina 

 

 Solheim og August: August tar for seg et case, konkrete eksempler med refleksjon på hvordan 

tillitsvalgts apparatet kunne hatt en rolle.  

August tar kontakt med Solheim og samkjører foredrag 

 

 Sten Lindahl, redegjøre for bakgrunnen for organisering av Karolinska. Si noe om SkillsSkills 

lab? Ole tar kontakt med Sten 

 

 Stig Slørdahl og Kirsti:  

Kirsti tar kontakt med Stig 

 

 Olav Røise. Ole tar kontakt 

 

Det arrangeres et eget bord under middagen for for Sten Lindahl, Ole, August, Elisabeth, Eystein, 

Kirsti og evt. andre foredragsholdere som har anledning.   

Ansvar Ida 

 

Sak 5/13 Bruk av sosiale medier  

Innledende redegjørelse for hvorfor Forskningsutvalget vurderer om det er behov for at 

Forskningsutvalget skal eksponere seg via sosiale medier;; utfordringer og muligheter.  

 

Andreas Habbestad orienterte om de ulike alternativene. Twitter, Facebook, blogg. Andre alternativer 

for eksponering er via diskusjonsfora på legeforeningen.no/min side eller nyhetssaker på 

www.legeforeningen.no  

 

Eksempler på sammenlignbare brukere av sosiale medier er: Hallén (forskningsradet.no), Stig 

Slørdahl (forskning.no), LVS, Hege Gjessing (legeforeninge.no) 

 

To viktige spørsmål som må avklares: 

1. Hvordan kan det gjøres – hvordan skal det driftes? 

2. Er det tillatt i fra Legeforeningens side at rådgivende utvalg som Forskningsutvalget går ut slik – 

hva kan legges ut og når? 

 

Vedtak: FU kan per dags dato av ressursmessige hensyn og uavklarte ansvarsforhold ikke prioritere å 

ta i bruk sosiale medier. FU bør imidlertid sette fokus på saker som Legeforeningen bør ta opp.  

 

Ser videre på aktiv bruk av Min side som et lukket diskusjonsforum, men hvor vi likevel kan nå en 

ganske stor og interessert målgruppe av forskningsinteresserte medisinere. Setter diskusjon om hvilke 

saker vi ønsker å se lagt ut på legeforeningen.no og debattert på Min side, som fast punkt på hvert FU 

møte.  

 

http://www.legeforeningen.no/


 

 

 

Sak 6/13 Orienterings-, oppfølgingssaker 

NMF 

Utfordringer med forskningsutveksling om sommeren. Mangler veiledere til å ta i mot utenlandske 

studenter som kommer til Norge. Dersom universitetet ikke får tatt i mot, kan norske studenter heller 

ikke dra ut. Ønsker innspill på fora der de kan få tak i forskere som ønsker å jobbe med veiledning av 

utenlandske studenter om sommeren.  

 

Innspill:  

NMF bør ta kontakt med og presentere seg for NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe). Dette kan være en 

av flere saker som NMF kan ta opp der.  

Fakultetene kan være behjelpelig med å formidle ønske til professorene, ta kontakt med 

forskningsdekanene. 

 

Forskningsstipendene/sommerstipendene. Hvordan, hvem og når avgjøres utdelingen av midler?  

 

Innspill  

Kontakt utdanningsfond 1 v/Øydis Rinde Jarandsen (gå via Ida). Hun kan fremlegge saken for 

fondsrådet 

 

Hvor står prinsippvedtak i Bergen om at medisinutdanningen skal følge Bachelor/Mastermetoden? 

 

Innspill 

Informasjon om utredningens status og LVS sitt arbeid. 

 

LVS 

Oversendelse av referat. 

Dette skal nå gjøres automatisk mellom LVS sekretær Christina og FU sekretær Ida 

 

Årsmøte Bergen 18. – 19. april. Aktuelle saker på agendaen er sikre forskning i spesialistutdanning, 

dobbeltløp, politisk prioritering 

Ida sender ut agendaen til alle medlemmene, mulig for alle å delta. 

 

Saker fra sist styremøte: Ta mer tak i lokale saker og utfordringer, fortsette å holde fokus på å 

samarbeid med andre yrkesforeninger, bedre bruk av nettside og andre digitale medier. 

 

OUS 

Det er etablert tre nye nasjonale forskerskoler; epidemiologi i Tromsø, hjertekirurgi og 

allmennmedisin i Oslo 

 

Sak 7/13 Eventuelt 

 

Saker til neste møte: 

 Oppfølging av punkter lagt frem av Eystein 

 Allmennmedisinsk forskning  

 Forskning i spesialistutdanningen, møte med spesialitetsrådets leder 


