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Våren er tiden for vakre eventyr. Noen er over, andre står vi midt oppi. Årets 
Landsstyremøte i Legeforeningen er gjennomført. Ylfs delegater gjorde en 
storartet innsats og frontet mange av våre viktigste saker på en glimrende 
måte! For eksempel ble faste stillinger for leger i spesialisering det temaet 
som statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet tydeligst fikk med 
seg hjem. Landsstyret diskuterte på nytt spesialitetsstruktur og vår kritikk av 
Helsedirektoratets forslag er konsistent og godt forankret i Legeforeningens 
øverste organ.  

Forhandlingene med Spekter om overenskomsten i Helseforetakene er i full 
gang og pågår fremdeles. Mange har fått med seg at forhandlingene trekker 
ut i tid og detaljer fra forhandlingene er allerede omtalt i Dagens Næringsliv. 
Derfor velger jeg å presisere et viktig forhold som allerede er omtalt offent-
lig: Legeforeningen mener at legers unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven er helt nødvendige for drift av norske sykehus. Imidlertid 
har vi de siste årene opplevd så mange uenigheter og konflikter med arbeids-
giver knyttet til arbeidstidspraksis at vi mener at unntakene må forvaltes 
på en annen måte enn i dag. Vårt forslag er at unntakene fra arbeidsmiljø-
loven håndteres lokalt i sykehusene fremfor i en sentral avtale. Legene har 
de mest fleksible arbeidstidsordningene og mest omfattende unntakene fra 
arbeidsmiljøloven. Da må de lokale tillitsvalgte involveres tungt i arbeids-
tidsplanleggingen. Dette vil også bidra til at arbeidsgiver og legene sammen 
kan finne de gode løsningene som passer det aktuelle sykehuset best.

Nå gjenstår det bare å ønske dere en god sommer. Det er et oppriktig ønske, 
men med en viss bismak. Jeg vet godt hvordan sommerplanleggingen (eller 
mangel på sådan) er blitt gjennomført for en del av dere. Ferieavvikling er 
blitt et kjerneområde for Legeforeningen da vi opplever et stort press her! 
Men uansett; god sommer og nyt ferien når den kommer.

Ferie og 
forhandlinger

johan.torgersen@legeforeningen.no

Johan Torgersen 
Leder
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Ylf-kalenderen 3/2012

2012
Mai

2.  Møte i forhandlingsutvalget, Spekter

2.  Møte i Spesialitetsrådet

2.  Møte i fondsutvalg Fond I

3.–4.  Spesialitetsrådets seminar om 
 spesialistutdanning

9.  Møte forhandlingsutvalget, Spekter

9.  Styremøte, Ylf

10.  Leder deltar på Allmennlegeforeningens 
 Årsmøte

11.  Kravsoverlevering A2 forhandlingene

10.  Leder deltar på Allmennlegeforeningens 
 Årsmøte

14.  Oppstart A2 forhandlinger

21.  Ylfs formøte før Landsstyret

22.–24.  Legeforeningens Landsstyremøte

30.  Møte i Akademikerne Helse

31.  Møte i forhandlingsutvalget, KS og Oslo 
 kommune

Juni

4.  Leder holder foredrag om faste stillinger for 
 kardiologer i Helse Sør-Øst

5.   Leder holder foredrag for kommunikasjons 
 avdelingen i Helsedirektoratet

8.  Møte arbeidsgruppe om Nasjonal 
 sykehusplan

15.  Styremøte i Ylf

20.  Møte Akademikerne helse

21.  Møte i forhandlingsutvalget, Spekter

Juli

August

September

3.–7.  Arbeidsmøte for styret i Ylf

13.  Møte i fondsutvalg Fond I

14.  Møte i arbeidsgruppe om Nasjonal 
 sykehusplan

14–16.  Møte i Nordisk råd for yngre leger, London

16.–19. Seminar med Finnmark, Troms og Nordland 
 legeforening, Hurtigruta

15.  Møte i forhandlingsutvalget, Spekter

Oktober

10.  Møte i Akademikerne helse

18.–.20.  Møte i european Junior Doctors, Malaga

23.  Styremøte Ylf

24.–26.  Trinn II-kurs i Kristiansand

ylf-kalenderen
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Ylf-kalenderen 3/2014

2014
Mai
5.-6.  Spesialitetsrådets seminar

7.  Møte om faglige veiledere

8.  Leder deltar på Allmennlegeforeningens   
 årsmøte

9.  Møte i Helsedirektoratet om    
 legestillingsregisteret

10.  Ylf-lag deltar i Holmenkollstafetten

12.  Oppstart A2 forhandlinger

13.  A2 forhandlinger, forts

14.  Møte i Akademikerne helse

16.  Styremøte Ylf

19. Ylfs formøte for Legeforeningens   
 landsstyremøte

20.-22.  Legeforeningens landsstyremøte

23.  A2 forhandlinger, forts

26.  Turnusrådmøte

28.  Møte i Akademikerne helse

28.-30.  A2 forhandlinger, forts

Juni
13.  Styremøte Ylf

16. Innspillseminar om forebyggende helse

18.  Møte i Spesialitetsrådet

18.  Møte i Akademikerne helse

Juli
  Sommerferie

ylf-kalenderen

Yngre legers forening organiserer leger i 
spesialisering, turnusleger, leger i verneplikt 
og stipendiater. Yngre legers forening er en 
del av Den norske legeforening.

Ylfs sekretariat
Kristin Krogvold, sekretariatsleder 
kristin.krogvold@legeforeningen.no

Jon Ole Whist, rådgiver 
jon.ole.whist@legeforeningen.no

charlotte Nielsen, konsulent 
charlotte.nielsen@legeforeningen.no

Styret
Johan Torgersen, leder 
johan.torgersen@legeforeningen.no

Marit Halonen christiansen, nestleder 
marit.h.christiansen@gmail.com

Anja Fog Heen 
anjaheen@gmail.com

Marie Skontorp 
marieskontorp@gmail.com 

Ruth Foseide Flenning 
rutfth@hotmail.com

Heidi Johanne espvik 
heidi.johanne.espvik@ahus.no

Tilde Broch Østborg 
tilde.ostborg@gmail.com

Jens Kristian Lind-Larsen 
jens.lindlarsen@gmail.com

innhold

TeMA: STIPeNDIATTILVæReLSeN
Kunne du tenke deg å forske litt ved siden av klinikken eller gå «all in» 
og ta en doktorgrad? Tema for denne utgaven av Forum er forskning og 
stipendiattilværelsen. 

•	 Bilaget på side 17-20 tar for seg rettigheter og formalia rundt 
stipendiatstillinger. 

•	 Stipendiat og tillitsvalgt Gro Owren Nygaard gir gode råd til deg som 
vurderer å bli stipendiat på side 22-23.

•	 Forums utsendte har snakket med espen Saxhaug Kristoffersen, 
PhD og lege i spesialisering. Side 24-25.

•	 PhD og lege i spesialisering Maria Vistnes er tidligere leder av 
Forskerlinjen Alumni og deler sine tanker om tidlig forskningserfaring 
med oss på side 26-28. 

LeGeFOReNINGeNS LANDSSTYReMØTe 2014
Legeforeningens høyeste organ, landsstyret, består av 142 delegater 
som representerer ulike deler av foreningen og samles hver vår. Les Jens 
Lind Larsens oppsummering av årets møte på side 8-9.

eAT – KONFeRANSeN
Kan vi verkeleg redde verda ved å møtast på hotell i Stockholm? spør 
Marit Halonen christiansen etter å ha deltatt på eAT-konferansen hvor 
Legeforeningen var strategisk partner. Les mer om konferansen på side 
10-11.

NORDISKe HOSPITALLeKeR
Hvordan gikk det da Sykehuset Østfolds helter dro til Gøteborg for å 
konkurrere mot fotballspillende kollegaer fra hele Norden? Les mer på 
side 12-13.   

DeSSuTeN
03 Leder

04 Ylf-kalenderen

16 eJD-møte i Debrecen

21 Mitt funn: Kaja Nordengen

29 Hva gjør fagavdelingen

32-33 Idealisten: Hege ersdal

34 Yngre leger leser: How to read a paper

35 Riskhospitalet
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fra foreningen

Jens Lind-Larsen

jens.lindlarsen@gmail.
com

Legeforeningen er en stor organisasjon med 30 000 medlem-
mer, og representerer 97% av alle legene i Norge. Vi er både 
en fagforening (arbeidstakerorganisasjon) og en forening 

for faget (ivaretakelse og utvikling av den medisinske yrkes-
utøvelsen). Dette gjenspeiles også i temaene Legeforeningen 
jobber med og sakene til foreningens høyeste beslutningsorgan; 
Landsstyremøtet. 

Landsstyremøtet er et årlig evenement med sentralstyrevalg 
hvert 2.år (oddetallsår). Sakene som behandles og de helsepoli-
tiske debattene danner grunnlag for sentralstyrets videre arbeid 
når landsstyret ikke er samlet. 

Yngre legers forening innkalte til tradisjonelt formøte 19.mai 
hvor Ylfs 22 landsmøtedelegater gjennomgikk årets saker – ikke 
for at vi skal være enige om alt, men for å få belyst sakene fra 
ulike vinkler. Respons på egne meninger gjør det lettere å ta 
ordet på selve Landsstyremøtet – gode forberedelser gir jo i alle 
sammenhenger større nytte og bedre opplevelse. Vi avrundet 
dagen med en hyggelig felles middag. Det må nevnes at 50% 
av Ylfs delegater var på Landsstyremøte for første gang. Det 
satt ingen begrensning på engasjementet og taleevnene under 
møtet - imponerende!

Tirsdag 20. mai 
Formalia ble opplest og landsstyremøtet satt. 142 delegater og 
godt over 150 observatører og medlemmer var til stede. Dele-
gatene representerer de ulike organisasjonsleddene, men det er 
for øvrig åpent for alle medlemmer å melde seg på til møtet. 
Innledningsvis holdt president Hege Gjessing sin åpningstale. 

Temaet for årets helsepolitiske debatt var fremtidens Helse-
Norge. Den nye helseministeren har varslet endringer under 
visjonen: «Vi skal bygge pasientens helsetjeneste». Tre viktige 
stortingsmeldinger er varslet: En nasjonal helse- og syke-
husplan, melding om fremtidens primærhelsetjeneste og en 
forebyggingsmelding. Innlederne var statssekretær i Helse- og 
omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen (H), nestleder 
i Stortingets helse- og omsorgskomite, Torgeir Micaelsen (A), 
medlem av Helse- og omsorgskomiteen, Ketil Kjenseth (V) og 
president i Den Norske Legeforening, Hege Gjessing. 

Debatten strakk ut i tid og innleggene ble kortere og kortere 
(kontrollert av ordstyrer), men Ylfs delegater leverte strålende 
innlegg om faste stillinger og kvalitet i utdanningen. Det var 
gledelig å høre statssekretæren referere til disse sakene først i 
sitt avsluttende innlegg – nå er tiden inne for faste stillinger!

Onsdag 21. mai 
Legeforeningen som helhet går med overskudd, men kapitalen 
har med årene samlet seg opp hos flere av underforeningene. 
Et utvalg skal vurdere pengebruken frem til neste Landsstyre-
møte i Trondheim 2015. Ylf har god økonomi – dette gir også 
handlingsrom i jobben for våre medlemmer. Siste året har vi 
brukt av egne reserver til frikjøp av nesteleder og kampen for 
faste stillinger. 

Så var det tid for foreningens mest omtalte mediesak det siste 
året. 3700 treff i Google på «Reservasjonssaken + Legeforenin-
gen». Legeforeningen har fått merke at det politiske øret lytter 
til våre vedtak. Landsstyret vedtok i 2013 å gi reservasjonsmu-
lighet ved alvorlige samvittighetsgrunner knyttet til liv og død. 
Vedtaket var generelt, men har siste året blitt konkretisert til 

fastlegenes henvisningspraksis ved abort. Til tross for regjerin-
gens «løsning» i reservasjonsdebatten like før landsstyremøtet, 
viser årets landsstyredebatt og stemmegivning at Legeforenin-
gen ikke er enstemmig når det konkretiseres – dette er et viktig 
element i saken. Det fremgikk også av årets landsstyrevedtak 
at Regjeringens (forkastede) forslag til reservasjonsmulighet 
for fastleger møtte stor motstand gjennom foreningens egen 
høringsrunde.

Landsstyret viste seg fra sin beste side – debatten overlappet 
2 dager og alle fikk komme med sine meninger. Det var stor 
takhøyde, og etter min mening en respektabel og god disku-
sjon. At det også ble fremmet et forslag som fjerner all tilgang 
til lovregulert reservasjon var viktig for å belyse sakens bredde. 
Forslaget ble nedstemt, men fikk 1/3 av stemmene.

Ylfs leder, Johan Torgersen, innledet til debatt rundt Helsedi-
rektoratets forslag til ny spesialitetsstruktur. Ylf har mange aksjer 
i god spesialistutdanning, men vi oppfatter Helsedirektoratets 
forslag som uferdig. I hovedsak er vi kritiske til avkortet spesia-
liseringstid og fjerning av forskningstjenesten. Legeforeningen 
stiller seg undrende til direktoratets manglende samarbeid med 
spesialitetskomiteene og de fagmedisinske foreningene.

På kvelden fikk vi på oss finstasen til rekordstor festmiddag. 
Mat sammen med kjente og ukjente gir god trening i «smal-
ltalk» og utvider den sosiale horisonten – i god Ylf-ånd! Etter 
middag var det duket for minikonsert med Silje Nergaard.

Torsdag 23.mai 
Tradisjon tro startet dagens møte med Ivar Aasens «Mellom 
Bakkar og Berg», flerstemt. Legeforeningen har i lengre tid 
etterlyst en nasjonal legevaktreform. At dette ikke er tydeligere 
på den politiske dagsorden synes underlig i samhandlingens 
tid, men foreningen hviler ikke og jobber selv med en statusrap-
port for legevakt. Det var også denne gangen stort engasjement 
i salen, men det var ved møtets slutt ingen tvil om hvem som 
hadde markert sine meninger og representert sine medlemmer 
aller best på moderforeningens alter: Ylf dominerte debattene 
og hadde de beste innleggene. Ylf markerte sine synspunkter 
og fulgte opp vedtakene fra eget årsmøte. Vi skal være stolte 
av vårt Ylf-medlemskap og vite at tillitsvalgtordningen fortsatt 
står sterkt.

Landsstyret er ikke bare et møte…

Legeforeningens landsstyremøte 2014
Hva er et landsstyremøte og hvorfor har vi det? Bare enda et møte, eller har det en større betydning?

Foto: Legeforeningen

dips.no/e-resept

Ledende leverandør av eHelse til norske sykehus siden 1987.
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fra foreningen

Marit H. christiansen

marit.h.christiansen@
gmail.com

Legeforeninga har i år vore «strategisk partner» for EAT 
Stockholm Food Forum, i enkelte aviser omtala som «lege-
foreningen gir penger til Gunhild Stordalen og hennes 

konferanse om mat». Gunhild Stordalen, kollega og glødande 
opptatt av miljøvern, er i alle fall optimist. På rekordtid (idéen 
vart konkretisert for under eitt år sidan) vart det skipa ein kon-
feranse med deltaking frå nokre av dei framste ekspertane 
innanfor klima, bærekraft og ernæring i verda. Idéen er å dele 
kunnskap på tvers av «siloane» vi ofte er tvungne til å jobbe med: 
Landbruk (produsentar av sunn mat = førebygging) må halde 
seg til Mat- og landbruksdepartementet, sykkelvegar (fysisk 
aktivitet =førebygging) finn vi i Samferdselsdepartementet, 
medan vi i reparasjonsvesenet kjemper for tilveret i Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

I tillegg var det ein annan type silo som skulle byggast ned: 
Interesseorganisasjonar og akademia samarbeider med politi-
karar, men i liten grad med næringslivet. Det er noko ganske 
skandinavisk over dette skiljet; det er ei kjend sak at til dømes 
UNICEF samarbeider med KIWI, IKEA, NorgesGruppen og 

andre og større aktørar globalt. Tanken er at når næringslivet er 
med, pliktar dei seg i større grad til handling enn om dei får eit 
paternalistisk påbod frå den «reine» akademia.

Kvar kjem så Legeforeninga inn, kan ein spørja. Vi har ein for-
målsparagraf som slår fast at vi skal arbeide for betre folkehelse, 
og eit av sentralstyret sine satsingsområde er førebyggande og 
helsefremjande arbeid. Legeforeninga har nok i stor grad vore 
i «akademia-politikk-interesseorganisasjon»-siloen, og det har 
vore debatt om korvidt vi skulle arbeide med folkehelse på ein, 
for oss, ny måte. Som medlem av kategorien optimist, om enn 
nølande, trur eg jo at fleire gode krefter trekk sterkare i riktig 
retning, og hugsar til og med prinsippet om vektorar frå mate-
matikken; ein treng ikkje eingong vere heilt samde, så lenge 
hovudretninga er sams. 

Kvifor mat? Mat bidreg med opp mot 30% av det totale 
utsleppet av klimagassar. Til samanlikning høyrte eg at dersom 
nordmenn i dag slutta å køyre bil og ta fly, ville det redusere 
Noreg sine utslipp med nesten 30%. Noreg er ikkje ein stor jord-
bruksnasjon, men det set ting i perspektiv. 

Dette er ikkje meint som eit referat, meir som ein «smakebit» 
på kva som skjedde på EAT-konferansen. 

Fyrste høgdepunkt: Bill Clinton. Han treng kanskje inga fot-
note for å fortelja kven han er, men han var vel ikkje akkurat 
kjend for miljøengasjementet sitt. I rolla som leiar for the Clin-
ton Foundation er det nett dette han jobbar for; betre global 
helse og tilpassing til og handling mot klimaendring. Clin-
ton er truleg ein av vår tids store retorikarar. Han klarer 
å sirkle inn temaet, slik at han fangar deg inn, held 
merksemda, ein ser at han tenkjer. Politikarnerden 
i meg hadde stor glede av å sjå kor flink ein faktisk 
kan bli til å snakke.

På det faglege planet snakka Clinton om kva ein 
bør bruke pengane på. Førebygging i staden for å 
reparere, til dømes. Han snakka om stordriftsulem-
per (OUS, anyone?) ved jordbruket, 
korleis monokultur utarmer 
jorda, krev store mengder 
vatn og sprøytemiddel, 
giftstoff som blir med 
vidare i nærings-
kjeda til deg og meg. 
Luftforureininga i 
Beijing er eit døme 
på det siste, der vin-
den bles frå nord, 
frå det som tidlegare 
var fruktbart land, 
men no er ein utarma 
ørken som bidreg 
med sand, i tillegg til 
utsleppa frå fleire og 
fleire bilar. Han, som 
mange andre, under-
streka at bærekraft ikkje er 
det same som deprivasjon. 
Skilnaden, i businesspråk, er 
om ein skal ha høgast mogeleg svart 
tal på botnlinja i år, eller flest mogeleg 
svarte tal på botnlinja i flest mogeleg år framover.

Walter Willet er lege, professor i epidemiologi og ernæring 
ved Harvard School of Public Health og ein ledande ernærings-
forsker. Han snakka om korleis slanke menneske truleg «tåler» 
mat på ein annan måte enn overvektige, og kva som er sunn mat 
for menneska generelt. Ifølge han fell dette i stor grad saman 
med kva som er bra for planeten. Auka inntak av raudt kjøt 
aukar mortaliteten. Dersom vi slutter å fôre dyr med korn og 
grønsaker, og heller et dei sjølv, vil vi redusere CO2-utsleppet 
og betre helsa vår.

Dr Shashi Tharoor, nyleg avgått indisk utviklingsminister, 
snakka om korleis mattryggleik er ein føresetnad for nasjonal 

tryggleik. India kaster kvart år like mykje mat som det vert pro-
dusert på heile det australske kontinentet, primært fordi dei 
manglar infrastruktur som kjølelager! Utruleg, men sant, dette 
utgjer 40% av all ferskvareproduksjon i landet. 

David Nabarro, FN sin spesialutsending for ernæring og 
mattryggleik, kom attende til omgrepet silo, 
og konkluderte at ein må gå ut av komfort-
sonen for å få til noko, og at det viktigaste 
sjølvsagt er å arbeide med folk vi er usamde 
med. Så lett å sei, så lett å vere samd i - og 
i stor grad så ubehageleg og vanskeleg å 
praktisere. 

Eg kan nemne fleire, for gjennomgå-
ande var det ikkje flinke, men framifrå 
føredragshaldarar. Nokre kan ein sjå sjølv 

på EATtalks (http://www.eatforum.org/
talks/): Professor Wansink frå Cornell 

universitet viste døme på korleis 
ein med ommøblering av kan-

tina fekk skuleungar til å ete 
sunnare. Tristram Stuart 
snakka (som vanleg) over-
tydande og godt om korleis 
så utruleg mykje mat går til 
spille av estetiske eller (u)
praktiske omsyn. Min per-
sonlege favoritt, Christina 
Greko frå det svenske vete-
rinærinstituttet, snakka 
om antibiotika, ein av våre 
viktigaste, ikkje-fornybare 
ressursar.
Lista er så lang, så lang. 

Enno har eg ikkje vore innom 
korkje Christopher Murray eller 

Hans Rosling. Sjekk healthdata.
org og gapminder.org for å sjå kor-

leis tørre og triste fakta kan presenterast 
slik at ein ikkje kan unngå å ville lære meir. 

Nesten til slutt, siste talar var ein fyr frå Los Ange-
les. Ron Finley sto der og ba oss alle dyrke vår eigen hage: let’s 
#plantsomeshit.

….. og til slutt? Kva er svaret på spørsmålet? Det står att  å sjå 
kva som kom ut av det. Legeforeninga kjem til å gjere ei evalu-
ering, så det er ikkje mitt mål med denne artikkelen. Kunnskap 
og deling kom i alle fall. Eg er betre rusta til å svare når folk prø-
ver å avslutte diskusjonen med at «økologisk produksjon kan 
aldri brøfø verda». Men vil du ha den diskusjonen får du spørje 
meg neste gong, eg tek den gjerne. 

EAT  
– kan vi verkeleg redde verda ved 
å møtast på hotell i Stockholm?
Lat meg starte med dette: eg er ein nølande optimist. Frå å tru at alt er mogeleg, inkludert å snu dei 
menneskeskapte	klimaendringane,	tenkjer	eg	frå	tid	til	anna	at	det	berre	er	å	gå	over	til	å	fly	så	mykje	
som i heile mogeleg, ete importert biff i store mengder kvar dag, berre supplert av eindel scampi, ihel-
sprøyta	bananar	og	langvegsflydde	grønsaker.	Gjerne	litt	for	mykje,	slik	at	det	vert	mykje	svinn.	Så	går	
det raskare, liksom. 

FOTO: ISTOcKPHOTO.cOM/JSTAN2
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Åtte menn fra Moss kastet nesten ingen skygger denne 
lørdags formiddagen på Heden i Gøteborg, for sola sto 
midt på himmelen og bidro ubarmhjertig til begivenhe-

tene med sitt blendede lys og stekende hete. Mot i brystet, svett i 
pannen, mør i ben og armer. De åtte blå har samlet seg på en liten 
bane. Det sies ikke mye, blikkene gutta imellom sier nok. På den 
andre siden står Gjøvik, de røde. Det er finale. De nordiske hos-
pitalleker (DNHL) 2014. Pokalen er innen rekkevidde.

Det er andre gang Sykehuset Østfolds nordligst baserte fot-
ballag reiser ut for å kappes med det ypperste innen nordiske 
hospitalers bedriftsfotball. Lekene på Lillehammer i 2012 var 
en dannelsesreise, en reise der de lærte hva internasjonal fot-
ball innebar. Ikke minst fikk de en leksjon mot Haukeland 
Universitetssykehus, vinnere av turneringen ti år på rad. Øst-
foldingene ble løpende mellom ballsikre bergensere som ikke 
gav seg før de hadde vunnet 5-0. Men våre gutter ga hverandre 
et løfte den kvelden i byen ved Mjøsas nordlige bredd, under 
det ruvende relieffet av Lysgårdsbakken: De skulle tilbake. Om 
2 år. I Gøteborg.

Denne gangen startet turneringen med rusk i maskineriet. I 
landet til Volvo og Lars Lagerbeck, nasjonen der innbyggerne 
står bak linjen og venter på bagasjen på flyplassene, i den vel-
smurte organiseringens hjemland, hadde de ikke klart å sette 
opp en turnering for fire lag. Lag ble satt opp til samme tidspunkt 
og noen var ikke satt opp i det hele tatt. Slikt kan selvfølgelig skje, 
verre er det når man ikke klarer å reorganisere seg for å få det 
i orden. Våre gutter, ladet til tennene, fikk ikke rulle ball første 
dag. Antiklimaks. Konspirasjonsteoriene florerte. Noen hevdet 
å ha sett representanter fra arbeidsgiverorganisasjonen luske 
rundt kvelden før? Ryktene ble aldri bekreftet.

Den andre turneringsdagen kom, solen skinte, ett lag på hver 
banehalvdel og på midten en dommer. DNHL 2014 var endelig 
i gang for de blå. Og hvilken start de fikk! Borås skjønte aldri 
hva som traff dem. Det som traff dem var frisparket fra kaptei-
nen etter fem minutter av første omgang. Ti minutter ut i andre 
omgang hadde Sykehuset Østfolds midtstopperklippe hælspar-
ket inn 5-0, og de blå senket skuldrene. Det skulle de aldri ha 
gjort. Borås fikk straffe, men bommet. Borås skåret. De skåret 
igjen. Og igjen. To minutter igjen å spille. Borås skåret igjen. 

5-4. Panikken kom. De blå feide ballen så langt unna de greide. 
Og greide det. Første seier på utenlandsk jord. Tre poeng av tre 
mulige. Nå ventet Haukeland.

To ganger tjue mot Haukeland ble til «Underet på Heden». 
Laget fra Bergen som hadde virket så uovervinnelig for to år 
siden, var i realiteten sjanseløse. Man måtte være der for å tro 
det. Sykehuset Østfolds Old Boys-lag kommer aldri til å spille 
en slik kamp igjen. Defensiv organisering som ville fått Drillo 
til å grine av glede. 3-1. Seks poeng og finaleklare.

Nå skulle skjebnen vise seg å spille våre helter ett puss. Bro-
derlaget vårt i seniorklassen, Fredrikstad, manglet motstander i 
sin plasseringskamp. Om vi ville møte dem til treningskamp? Å 
ja, det ville vi. I årevis hadde vi prøvd å få til treningskamp mot 
storebror uten å lykkes og nå skulle vi endelig få sjansen. Store-
bror gikk oppskriftsmessig opp i 1 - 0 midtveis i første omgang. 
Men nok en gang reiste de seg, laget fra byen med den (tidligere) 
berømte «mosselukta», og sin sentrale plass under begivenhe-
tene i 1814. De pirket inn to mål fra sidene, snudde kampen, og 
kunne heve armene som østfoldmestre.

Så ventet altså Gjøvik, laget med den mest joviale dialekten 
og de hardeste langskuddene. Sykehuset Østfold hadde alle-
rede mistet en mann med leggkrampe. En annen måtte ut med 
krampe i begge beina to minutter ut i kampen. Tomt for innbyt-
tere. Sykehuset Østfold var ikke nede på tannkjøttet. Tannkjøttet 
var slitt bort og tennene sto igjen i de sammenbitte kjevene som 
på et kranium. De var klare til å slåss som løver. Til å kaste seg 
foran skuddene, takle som galeislaver. Kunne det likevel holde?

Nei, det holdt ikke. Gjøvik ble for sterke med sin velfylte inn-
bytterbenk og strålende skuddferdigheter. Det ble tap. Det hjalp 
ikke at de tilstedeværende lokale tilskuerne var på vår side. Gjø-
vik var best og fortjente seieren og Gull.

Det ble bronse den gangen på Lillehammer i 2012. I Gøteborg 
ble det sølv. Og i 2016? Da blir det gull. Garantert.

Av Dag Ottar Sætre og Jens Lind-Larsen

Internasjonal bedriftsfotball 
på sitt ypperste

DNHL

Samarbeidsorganisasjonen De NORDISKe HOSPITALS LeGe (DNHL) er en fritidsorganisasjon som gjennom idrett og andre 
fritidsaktiviteter forsøker å samle personell innen det nordiske helsevesenet i et fellesskap der både kroppen og sjelen utvikles i 
godt kameratskap kollegaer i mellom. (Friskt oversatt fra organisasjonens hjemmeside www.dnhl.org)

Det kjempes i Badmington, Beachvolley, Bordtennis, Boule, Bowling, Dart, Fotball, Golf, Håndball, Innebandy, Skyting, Tennis, 
Orientering, Terrengsykling og Volleyball.

Deltagere er fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.
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Tilde Broch Østborg

tilde.ostborg@gmail.com
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Jon Ole Whist
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Hva er en stipendiat?
Begrepet stipendiat benyttes om personer som mottar stipend. 
Stipend tildeles en rekke personer på ulikt grunnlag, men yrkes-
tittelen stipendiat forbindes som regel med stipendiatstillinger 
ved høyere utdanningsinstitusjoner; herunder universitets-
sykehus. Målet med ansettelsen vil være at kandidaten tar en 
doktorgrad. De fleste stipendier er utlyst av universitetene, fors-
kningsrådet, de regionale helseforetakene eller stiftelser (eks. 
Kreftforeningen).

Stipendiaten har et nært samarbeid med en veileder i hele sin 
stipendiatperiode. Ved avslutningen av stipendiatperioden skal 
kandidaten forsvare sin doktorgradsavhandling. Dette kalles å  

disputere, og ved godkjent disputas oppnår man graden PhD – i 
det videre omtalt som doktorgrad.

På nettsiden Utdanning.no kan du finne mer generell informa-
sjon jobben som stipendiat.

Stipendiat – en fase i karrieren
Hovedregelen i norsk arbeidsliv er faste ansettelser, et prinsipp 
som skal sikre arbeidstakerne forutsigbarhet og stillingsvern. 
Stipendiatstillinger er imidlertid definert som en åremålsstil-
ling, dvs. en lovlig tidsavgrenset stilling. Hjemmelen for dette 
ligger i Universitets- og høgskoleloven, med forskrift. 

Stipendiatstillinger 
Kunne du tenke deg å forske? eller kanskje du allerede er godt i gang med et PhD-
prosjekt? Her følger en oversikt over begreper og rettigheter det kan lønne seg å vite 
om i starten av forskerkarrieren.

EJD-møte i Debrecen
Årets vårmøte i european Junior Doctors ble holdt i Debrecen, ungarn 9.-10. mai.

To særskilt interessante saker ble drøftet i løpet av møtet: EUs 
arbeidstidsdirektiv (EWTD) og European Professional Card 
(EPC).

eus arbeidstidsdirektiv
EU-kommisjonen har åpnet juridiske prosesser, såkalte inf-
ringement procedures, mot Frankrike, Østerrike og Irland 
på grunn av brudd på EUs arbeidstidsdirektiv.  I følge dette 
direktivet kan bl.a. en arbeidsuke ikke være over 48 timer, gjen-
nomsnittsberegnet over en periode på seks uker.

EJDs kartlegging av arbeidstid blant yngre leger i Europa fra 
2014 viste at yngre leger i mange av medlemslandene hadde 
arbeidstid som gikk langt utover direktivets bestemmelser. I 
realiteten var det svært få av landene som var i nærheten av 
å oppfylle begrensningene i EWTD. Enkelte land, som Irland, 
rapporterte om aktive vakter som strakk seg langt over ett døgn. 
Malta rapporterte om ukentlig arbeidstid på over 100 timer. 

Diskusjonene innad i EJD har omfattet legers arbeidstid, men 
også EWTDs effekt på utdanning av spesialister. Flere artikler har 
vært publisert i større fagtidsskrift som hevder at begrensninger 
i arbeidstiden kan medføre manglende progresjon i spesiali-
sering. Slike påstander tar ikke høyde for oppgaveglidningen 

som har gjort at yngre leger i stor grad beskjeftiger seg med 
administrative og merkantile oppgaver, og at mer fokuserte 
utdanningsprogrammer er veien å gå.

Utfallet av disse prosedyrene er foreløpig uviss, men EJD føl-
ger nøye med, og vil vurdere å oppfordre EU-kommisjonen til å 
ta ut sak mot flere land dersom dette anses formålstjenlig.

european Professional card
For å promotere fri mobilitet av arbeidskraft innad i EU-områ-
det ble prosjektet European Professional Card startet. Selv om 
navnet impliserer et fysisk kort, er det snarere en prosedyre som 
skal underlette godkjenning av autorisasjon og spesialitet for 
leger som ønsker å praktisere i et nytt land i Europa. Bakgrun-
nen er at flere land har dyre, omfattende og svært tidkrevende 
prosesser for godkjenning. EU-kommisjonen har etterspurt til-
bakemeldinger fra berørte organisasjoner i EU-området.

Til tross for at EJD i utgangspunktet ønsker å fremme mobilitet 
i Europa, har flere av landene uttrykt bekymring for en deregu-
lering av legemarkedet, at språkkrav er for dårlig ivaretatt og at 
risikoen for pasientskade er betydelig dersom leger godkjen-
nes til tross for manglende kvalifikasjoner. EJDs bekymringer 
er sammenfattet i svaret til EU-kommisjonen.
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Stipendiater er for øvrig ordinære arbeidstakere, med 37,5 
timers arbeidsuke, ferierettigheter, sykepengerettigheter, og 
øvrige sosiale rettigheter etter gjeldende lovverk og statens 
avtaleverk. Stipendiater ved statlige universiteter er å regne som 
statlige tjenestemenn, og har også rettigheter og plikter fastsatt 
i tjenestemannsloven og dens forskrifter.

Helseforetak er i denne forbindelse ikke definert som statlige 
institusjoner, og følger derfor ikke bestemmelsene i tjeneste-
mannslov og universitets- og høgskolelov.

Lengden på en stipendiatstilling vil variere, men normalt er det 
mellom tre og seks år, avhengig av hvilke tilleggsoppgaver som 
følger med stillingen. Det vanligste ved universitetene er fire år, 
der tre år brukes til forskning og ett år til undervisning og annet 
pliktarbeid, men mengde, fordeling og praktisk tilpasning vil 
variere fra virksomhet til virksomhet.

Arbeidsavtalen – eller avtalene
Som andre arbeidstakere har stipendiaten krav på en skrift-
lig arbeidsavtale med opplysninger om stilling, lønn og øvrige 
vilkår for stillingen. Avtalen skal også angi ansettelsesperiode, 
arbeidssted, arbeidsoppgaver og eventuelle forpliktelser eller 
forutsetninger for stillingen. I tillegg skal det fremgå, eller 
vedlegges, informasjon om hvem som har veilederansvar, at 
stipendiaten er opptatt på doktorgradsprogram, en plan for 
gjennomføringen av forskerutdanningen, og hvilket ansvar 
som ligger til institusjonen, veileder og stipendiaten selv i den 
forbindelse.

Stipendiater som arbeider ved helseforetak vil ofte også 
ha kliniske arbeidsoppgaver. Disse skal være spesifisert i 

arbeidsavtalen, uavhengig av om det er en kombinert stilling 
(D-stilling med 50/50 fordeling forskning/spesialisering), eller 
om det er et tillegg til fulltids stipendiatstilling. Dersom stipen-
diaten arbeider ved universitetet, vil eventuelt klinisk arbeid i 
helseforetaket være en bistilling. 

For alle stipendiater som skal arbeide klinisk er det viktig at 
avtalen er tydelig på hvilke forutsetninger som ligger til grunn 
for utvidet arbeidstid, vakttillegg og overtid i forbindelse med 
det kliniske arbeidet.

Ansettelse og opptak på PhD-program 
Doktorgradsstipendiater finansieres gjennom stipendier fra 
forskningsprogrammer. For medisinere vil de mest relevante 
finansieringskildene være Forskningsrådet og de regionale hel-
seforetakene. I tillegg finansieres noen forskningsprosjekter av 
private fond og organisasjoner, slik som Kreftforeningen.
De ulike finansieringskildene har ulike søknadskriterier, men 
de har alle det til felles at det i utlysningen av stipendiet frem-
går hvilke ytre rammer som gjelder. Søkeren må, innenfor 
disse rammene, beskrive et prosjekt, i tråd med kriteriene. De 
ulike søkernes prosjekter blir deretter vurdert, før tildeling av 
prosjektmidler.
Dersom det ikke er betingelser knyttet til et stipendium, vil 
legen i utgangspunktet selv kunne velge om prosjektmidlene 
skal kanaliseres gjennom et universitet, eller gjennom et uni-
versitetssykehus. Dersom stipendiet er lyst ut gjennom en 
institusjon, vil plasseringen oftest være besluttet i forkant.
Opptak på et doktorgradsprogram er en nødvendig forutsetning 
for ansettelse som stipendiat. Mange utdanningsinstitusjo-
ner vil ofte foreta ansettelse forut for, men under forutsetning 
av, opptak på et program. Dersom man befinner seg i denne 

situasjonen, må frist for opptak også fremgå av arbeidsavtalen. 
Dersom man ikke blir tatt opp innen fristen, vil det kunne gi 
arbeidsgiver grunnlag for å heve arbeidsavtalen.

Overhead
Den institusjon som midlene kanaliseres gjennom, blir 
arbeidsgiver for stipendiaten. Institusjonen vil beregne seg en 
«overhead», en prosentandel av prosjektmidlene, som skal gå 
til dekning av administrasjonskostnader m.m. Størrelsen på 
«overhead» er ikke sentralt regulert, og gir i prinsippet åpning 
for forhandling med institusjonene, men stort sett følger insti-
tusjonene et standardopplegg. Det er viktig å skaffe seg god 
oversikt over betingelsene for overhead ved den institusjonen 
en skal forske ved, gjerne før prosjektet starter opp. Det kan 
være fornuftig å ta kontakt med tillitsvalgt for å avklare hva som 
er lokal praksis. 

ulike stillingskoder/stillingsbetegnelser
I helseforetakene er stipendiatstillingene i liten grad detaljre-
gulert, det gir rom for å forhandle om lønn, lønnsbetingelser og 
vilkår for å ta på seg kliniske arbeidsoppgaver. I universitetene 
er stipendiatstillingene i større grad gjennomregulert, noe som 
gir mindre spillerom for individuelle tilpasninger. Merk likevel 
at det er to ulike stillingskoder som benyttes for stipendiater i 
universitetene.

•	 Stipendiat 1017 og lønnsinnplassering
Største del av stipendiater i staten er plassert i stillings-
kode 1017 i hovedtariffavtalen for staten (HTA). Denne 
koden ligger i en såkalt lønnsramme (LR20), noe som 
sikrer en lønnsutvikling basert på ansiennitet, uavhengig 
av lønnsforhandlingene. Ulempen er at staten i liten grad 

differensierer mellom ulike disipliner, slik at stipendiater 
i denne koden i all hovedsak innplasseres på minstelønn. 

•	 Stipendiat 1378 og lønnsinnplassering
Et alternativ til å ansette i stillingskode 1017, er å benytte 
stillingskode 1378. Denne koden benyttes i enkelte fag-
områder (eks. medisin) for stipendiater med ettertraktet 
spesialkunnskap eller hvor lønnsnivået utenfor sektoren 
gjør det vanskelig å tiltrekke seg gode kandidater. Stipen-
diaten kan i denne koden plasseres høyere enn i kode 1017, 
men det vil ikke skje noen lønnsutvikling basert på ansi-
ennitet. Lønnsutviklingen vil her skje gjennom generelle 
tillegg, og eventuelle tillegg i lokale forhandlinger.

Stipendiat i helseforetak
Det er ulik praksis i helseforetakene, men ofte vil de forsøke 
å ansette på lønnsvilkår tilsvarende minstelønn i universite-
tene, noe det ikke er grunn til å akseptere før man har forsøkt å 
forhandle. Fordi det er litt ulik regulering, er det viktig å under-
søke om stipendiater er omhandlet i overenskomstens del B for 
foretaket (www.legeforeningen.no/avtaler). Legeforeningens 
tillitsvalgte skal også ivareta stipendiatene, og mener at alle skal 
kunne forvente en lønnsvekst. Likevel kan det være viktig å få 
inn i den individuelle avtalen at man skal ha en lønnsutvik-
ling på nivå med andre leger i helseforetaket, eller at man skal 
være omfattet av oppgjørene den perioden man arbeider som 
stipendiat. 

Fødselspermisjoner
Stipendiater har de samme rettigheter som andre gravide og 
fødende. Det oppleves likevel som en utfordring at ansettelsen 
er tidsbegrenset, og at mange stipendiatstillinger er program-
finansiert. Fødselspermisjoner og andre rettighetspermisjoner, 
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gir rett til forlengelse av den midlertidige ansettelsen. Imidler-
tid vil det forhold at stipendiet «forbrukes» under permisjonen 
kunne medføre at arbeidsgiver hevder at det ikke finnes lønns-
midler. Selv om stillingen er eksternfinansiert, må institusjonen 
ta høyde for at arbeidstaker skal kunne nyte godt av sine lovbe-
stemte rettigheter. Hvis man som stipendiat møtes med at det 
ikke finnes midler, må man umiddelbart kontakte tillitsvalgt 
for bistand, og eventuelt kontakte Legeforeningens sekretariat. 

Problemer med veileder og arbeidsforholdene
Alle arbeidstakere, også stipendiater, kan oppleve mistriv-
sel og konflikter på arbeidsplassen. Dette må i første omgang 
håndteres med nærmeste leder, men det er alltid tillatt å be 
om bistand fra tillitsvalgt og/eller verneombudet. Innholdet i 
arbeidsavtalen og veilederavtalen, vil være viktige elementer 
når problemene skal håndteres. Å adressere problemer på et 
tidlig tidspunkt, vil alltid gi større handlingsrom for å finne en 
levelig løsning. Ved universitetene finnes det egne ordninger 
dersom forholdet til veileder ikke fungerer og egne kontaktper-
soner for dette. Disse kan også gi råd både til stipendiat, veileder 
og forskningsleder i vanskelige situasjoner. Ordningene er litt 

ulike ved de ulike universitetene og bør benyttes dersom veile-
derforholdet er vanskelig. 

Hvem er tillitsvalgt? 
Tillitsvalgtordningen bestemmes ut fra tariffområdet. Sti-
pendiater som har hoved- eller bistilling i et helseforetak skal 
forholde seg til de tillitsvalgte i helseforetaket, på samme måte 
som leger i spesialisering og overleger. Hvis man er ansatt ved 
universitetet, er det Legeforeningens tillitsvalgt ved universite-
tet man skal forholde seg til.

Lenker:
http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/stipendiat
http://www.forskningsradet.no 
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslin-
jerpostdokogstip.html

Mitt funn

Hva var bakgrunnen for prosjektet?
For at vi skal kunne tenke, huske og 
bevege oss må nervecellene kommu-
nisere med hverandre. Bedre forståelse 
av denne kommunikasjonen er avgjø-
rende for at vi skal komme videre i 
diagnostisering og behandling av 
mange nevrologiske sykdommer som 
i dag er lite forstått og/eller uhelbrede-
lige. Både proteiner og aminosyrer kan 
fungere som signalstoff mellom nerve-
cellene. De ulike synapsene har til nå 
vært sett på som enten hemmende 
(GABA) eller aktiverende (f.eks. gluta-
mat), og kommunikasjonen har vært 
sett på som et enveissignal. Mitt pro-
sjekt handler om ulike stoffer som alle 
utfordrer denne forståelsen.

Hva er ditt viktigste funn?
Vi fant at den aktiverende aminosyren 
aspartat tømmes fra nerveterminaler 
som respons på stimulering, og at den 
tas opp i isolerte vesikler. Begge deler 
er tydelige tegn på at aspartat nå bør 
regnes som et signalstoff, ikke bare 
en kandidat. Dette til tross for at den 
ikke er tilstede i egne synapser, men 
sammen med både hemmende og akti-
verende signalstoffer. Vi viser videre 
at behandling med epilepsimedisinen 
Valproat (Orfiril ©) reduserer aspartat 
i terminalene, som er en sannsynlig 
del av dette medikamentets kliniske 
effekt. Acetylert aspartat (NAA), 
som brukes som nervecellemarkør 
på MR på alle de største sykehusene 
i Norge og i verden for øvrig, finner 
vi imidlertid ikke i nerveterminaler. 
Overraskende nok fant vi mye NAA 
i både myelin og myeliniserende cel-
ler, og NAA er sannsynligvis viktig for 

at myelin dannes. Med andre ord kan 
mye av tolkningen som gjøres ved MR 
spektroskopi være feil. Redusert NAA 
betyr ikke nødvendigvis irreversibelt 
nervecelletap, det kan være reversi-
bel myelinskade. NAA og glutamat 
sammen, N-acetulaspartylglutamat 
(NAAG) er nok en signalstoffkandi-
dat. Tidligere studier har vist at denne 
frigjøres ut i cerebrospinalvæsken ved 
stimulering, og man har naturlig nok 
trodd at denne frigjøringen har skjedd 
fra nerveterminalene. Våre studier 
viser imidlertid at NAAG frigjøres fra 
dendrittsiden, og at det dermed ikke 
bare er enveissignaler over synapsen, 
men heller en dialog. 

NAA er med andre ord viktig for 
isoleringsmaterialet rundt nervecelle-
utløperne, og dermed for det elektriske 
signalet. Aspartat er et kjemisk signal-
stoff som frigjøres fra «sendecellen» 
når det elektriske signalet kommer, 
mens NAAG frigjøres fra «mottaker-
cellen» tilbake til «sendecellen» når 
aktiveringen er for sterk. 

Hvordan ble du engasjert i dette 
prosjektet?
Hjernen har alltid vært det organet 
som har fascinert meg mest, og alle-
rede fra midten av tenårene visste jeg 
at jeg ønsket å forske på hjernen når 
jeg bare kom nærmere et interessant 
miljø. Første året på medisinstudiet 
kontaktet jeg ulike nevromiljøer ved 
Universitetet i Oslo, og jeg startet å 
forske i den gruppen jeg er i nå da jeg 
var 19 år gammel. Jeg valgte akkurat 
den gruppen, «Neuro- and Gliotrans-
mitters» ledet av Vidar Gundersen, 
fordi jeg ser på signaleringen mellom 

nerveceller som det springende punk-
tet for å kunne forstå mange av de 
nevrologiske sykdommene det forskes 
på i dag.

Hadde du dette som fulltidsstilling, 
og hadde du eventuelt noe annet 
arbeid ved siden av?
Jeg har aldri bare forsket. Forskning 
har de siste 7 årene vært en av tre 
hovedgeschäfter jeg har hatt. De første 
årene ved siden av fulltids medisin-
studium og anatomiundervisning ved 
UiO, det siste året parallelt med tur-
nuslegestilling ved Molde sykehus og 
fortsatt anatomiundervisningen ved 
UiO.

Hva har du tenkt å gjøre videre?
Jeg håper på å kunne ha en deltids 
postdoc-stilling parallelt med siste del 
av turnustjenesten for å kunne full-
føre de påbegynte prosjektene innen 
basalforskning. Parallelt med spesiali-
sering innen nevrologi ønsker jeg meg 
et klinisk forskningsprosjekt, aller 
helst med samme veileder. Jeg tror jeg 
hadde vokst på å ta deler av postdoc-
perioden i utlandet, eksempelvis USA.

hannevaleur@gmail.com

Hanne Støre Valeur

Kaja Nordengen disputerte 24.04.2014 for graden PhD ved universitetet i Oslo med avhand-
lingen «The localisation and function of NAA, NAAG and their derivatives in the brain».
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Gro Owren Nygaard

Stipendiat OUS

intervjutema

Råd nummer 1: Velg riktig veileder! 
Veiledere liker å tro at det er de som velger stipendiatene sine, 
men det er egentlig du som bør velge veilederen din. Det er 
utvilsomt deg samarbeidet er viktigst for. Før du begir deg ut på 
år med tett samarbeid i et asymmetrisk avhengighetsforhold, er 
det lurt å gjøre noen sonderinger. Det kan være nyttig å sjekke 
om den kommende veilederen har en forskningsgruppe eller et 
nettverk du kan delta i og om veilederen har kunnskaper eller 
forutsetninger til å kunne veilede prosjektet ditt. Videre kan 
det være nyttig å finne ut om tidligere stipendiater har fortsatt 
å samarbeide med den aktuelle veilederen. Om du tror du får 
et ærlig svar, kan du høre om erfaringer med veilederen også. 
Ideelt sett burde du og den kommende veilederen teste ut kje-
mien med en pilot eller et avgrenset prosjekt, eller i det minste 
med en uformell lunsj før dere skriver kontrakten. I realiteten 
får du kanskje ikke muligheten til alt dette forarbeidet. De fleste 
stipendiatstillinger kommer med den veilederen som er best til 
å søke midler, og valget ditt er kanskje mellom å ta jobben eller 
fortsette i midlertidig stilling som lege i spesialisering. Likevel 
er råd nummer en at du aktivt og bevisst velger veilederen din.

Råd nummer 2: Velg riktig tema! 
Her kunne jeg startet som en klassisk studierådgiver og rådet 
deg til å forske på noe du er interessert i. Eller jeg kunne tatt 
vinklingen til en bedriftsøkonom og rådet deg til å lære noen 

metoder som du tror du får bruk for senere i livet. Eller jeg 
kunne brukt adferdsmedisinerens synsvinkel og foreslått at du 
velger et tema som du ønsker å diskutere med kolleger, med 
tanter og foreldre, med venner og med barna dine i de neste 
tjue årene. Men igjen møter virkeligheten de fleste leger på jakt 
etter en stipendiatstilling: Tema er ofte gitt i søknadsteksten 
eller i prosjektet som blir foreslått for deg i korridoren. Da blir 
oppgaven din å finne ut om du tror at prosjektet er realistisk å 
gjennomføre, om det er så spennende at du har lyst til å bruke de 
neste årene på det, og om du tror du vil få muligheten til å forme 
det i den retningen du selv ønsker.  Råd nummer to er derfor å 
velge prosjekt med omhu.

Råd	nummer	3:	Nyt	fleksibiliteten!	
Du blir ikke blir rik av å være stipendiat. Selvfølgelig hadde det 
vært enklere å begynne å forske om vi tjente bedre, men selv om 
det føles uvant å skryte av lønnsnivået vårt, er det lov å nevne 
at norske stipendiater er i en særstilling på verdensbasis. Ingen 
andre land har stipendiatstillinger som nærmer seg lønnsnivået 
til norske stipendiater generelt eller legestipendiater spesielt. 
Det er ganske fint å få betalt for å lære seg å bli forsker og få 
lov til å fordype seg i sitt eget lille prosjekt. Råd nummer tre 
er å redusere utgiftene midlertidig og heller nyte noen år med 
fleksibel arbeidstid og ferier uavhengig av hjelpeturnuser og 
sommerferieavvikling.

Råd nummer 4: Lær å gange med pi! 
Forskning tar tid, og mitt beste estimat på tidsforbruk er at det 
meste tar omtrent 3.14159265 ganger så lang tid som jeg har 
planlagt. Det er fint å kunne lage ambisiøse tidsplaner, men 
enda mer nyttig å lære seg å justere dem i forholdt til virkelig-
heten. Mange prosjekter forsinkes av lange søknadsprosesser 
eller langvarig datainnsamling eller av at samarbeidspartnere 
du er avhengig av prioritere andre oppgaver foran prosjektet 
ditt. Av og til kan det være nyttig å begynne forberedelsene til 
forskningsprosjektet før stipendiatperioden starter, og ofte kan 
et avbrekk, for eksempel med en fødselspermisjon eller to, være 
bra for prosjektet. Råd nummer fire er derfor å huske at selv om 
du er flink og effektiv, så tar ofte forskning omtrent pi ganger så 
lang tid som planlagt.

Råd nummer 5: Husk å spise lunsj! 
Selv om tanten din husker vagt hva du skriver om, og selv om 
veilederen din fikk midler til nettopp dette prosjektet, så er det 
bare deg doktorgradsprosjektet ditt egentlig er viktig for. Du 
kan grave deg ned og jobbe døgnet rundt med prosjektet ditt, 
men om du ikke av og til deltar i en samtale om noe annet enn 
p-verdier eller intern og ekstern validitet, er det fare for at du 
både går deg vill i egne prosjekter og at du fullstendig mister 
kontakt med virkeligheten. Sørg for å ha et faglig og sosialt miljø 
rundt deg. Du kan slumpe til å bli kjent med hyggelige kolleger 

som kan bidra til å utvide horisonten din både faglig og sosialt. 
Og selv om hvert doktorgradsprosjekt er forskjellig, er det ofte 
de samme praktiske problemene som møter oss i hverdagen, 
som å få orden på statistikken eller referanseverktøyet, eller å 
forberede presentasjoner eller arrangere barnebursdager.  Så 
råd nummer fem er å være sosial og alltid huske å spise lunsj.

Råd nummer 6: Skaff deg en god reisekoffert! 
De fleste forskere liker langhelger i vakre byer. Dermed er 
sjansen stor for at du blir invitert med på spektakulære konfe-
ranser på steder du drømmer om å reise til. Alle veiledere vet 
at internasjonalt samarbeid er nøkkelen til suksess, og de fleste 
stipendiatstillinger har driftsmidler nok til minst en utenlands-
tur i året. Det er ganske gøy å dra på forelesninger i gamle slott 
i Italia. Og reisen blir mye bedre med en reisekoffert som er 
liten nok til at du kan ta den med som håndbagasje og stor nok 
til at skjorta fortsatt ser ut som den har blitt strøket en gang 
når du skal ta den på om kvelden. Da kan du nyte den enestå-
ende muligheten til å finne andre nerder som er dypt engasjert 
i nabomolekylet til det du forsker på, eller ta et skritt tilbake og 
glede deg over følelsen av å være en del av en enorm bevegelse 
av fremskritt og muligheter. 

Med en god veileder, et gjennomtenkt prosjekt, løfter om lang 
sommerferie, pi i bakhodet, lunch i magen og reisekofferten på 
hattehylla, ønsker jeg deg lykke til på reisen!

Seks råd til en kommende stipendiat
Det	finnes	mange	måter	å	være	stipendiat	på.	Du	kan	være	stipendiat	på	fulltid,	på	deltid	og	på	overtid.	
Du kan forske på gener og molekyler, rotter, pasienter, pasientregistre eller på kollegene dine. Arbeids-
plassen din kan være på et laboratorium, på en sykehusavdeling eller på et kontor. Ambisjonene kan 
være	å	bli	nobelprisvinner	eller	å	ha	en	fleksibel	hverdag	noen	år	som	småbarnsforelder.	Likevel	er	det	
noen	fellestrekk	ved	de	fleste	stipendiatløp.	Her	vil	jeg	øse	av	min	erfaring	som	stipendiat	og	gi	deg	
seks konkrete råd på veien mot en vellykket stipendiattilværelse.
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– Det er jo gøy også!
espen Saxhaug Kristoffersen er lege og forsker. 
Jeg treffer han i kantina på Ahus før han skal på 
nattevakt på nevrologisk avdeling. 

Espen tok sin doktorgrad som stipendiat ved UiO og Ahus, uten 
klinikk, men med 25% undervisningsplikt. Avhandlingen heter 
«Brief intervention for medication-overuse headache i primary 
care» og han disputerte i januar 2014. Han har fortsatt å forske 
på hodepine og medikamentoverforbruk etter disputasen, men 
nå uten formalisert forskerstilling.

– Jeg synes det er flott at helseforetakene og universitetene 
har hatt økt fokus og satsning på doktorgrader de siste årene, 
men syntes kanskje det har vært for mye fokus på antall dok-
torgrader (tellekantsystemet) og for lite på dem som ønsker en 
videre forskerkarriere. Det er rekrutteringsvansker av erfarne 
legeforskere innenfor mange spesialiteter, og det må samarbei-
des på tvers av helseforetak og universitet slik at man får bedre 
muligheter enn i dag til å kombinere forskning og klinikk. 
Dette mener jeg gir brobygging mellom klinikk og forskning 
og gevinster for alle parter.

– Forskning er en av de lovpålagte oppgavene i spesialist-
helsetjenesten, og bør speiles i sykehusene og den enkelte 
avdelingens drift. Her er det mye å gå på! For den enkelte lege 
er forskning en unik mulighet til å fordype seg i interessante 
problemstillinger, og ikke minst få trening i kritisk tenk-
ning. Det siste blir kanskje viktigere og viktigere i en tid der så 
mange ulike aktører og interesser ønsker å «eie» sannheten. 
Men blant alle lovprisninger om forskning og nytten av denne, 
så syntes jeg det er viktig å få frem at dette er noe som må være 
lystbetont for den enkelte. Forsking for forskningens del, det 
vil si stort sett bare for å få en PhD, som på mange større avde-
linger er obligat for en fast stilling, syntes jeg er bortkastet tid 
og ikke minst feil bruk av samfunnets ressurser.  

Hvordan tenker så en forsker at forskning for leger bør 
organiseres?
– Personlig skulle jeg ønske det var flere D-stillinger/fordyp-
ningsstillinger i sykehusene. Jeg tror ikke at dette vil løse alle 

problemer eller føre til at alle vil forske (som heller ikke er et 
mål), men jeg tror det vil bidra positivt både for rekruttering 
av nye forskere og for de som allerede er i gang med forskning 
og ønsker å fortsette med klinikk. Fordypningsstillingene er de 
eneste faste strukturene innenfor dagens avtaleverk som tilret-
telegger for dobbeltkompetanse med både medisinsk spesialitet 
og PhD. En annen åpenbar fordel for forskeren er jo at de behol-
der lønnen, i motsetning til i de fleste andre forskningsstillinger 
og egendefinerte kombi-stillinger. 

– Vi vet at fordypningsstillingene i dag brukes på mange 
ulike måter, noen steder er det en inngangsport til forskningen 
der man f.eks får stå i fordypningsstillingen i 6-12 måneder 
for å lære seg basal forskningsmetodikk, utarbeide prosjekter 
og søke penger, andre steder gjennomfører folk en hel PhD 
innenfor fordypningsstillingene, mens andre steder igjen blir 
stillingene brukt til mer erfarne forskere med PhD fra før av. 

Her er det igjen viktig å påpeke at fordypningsstillingene må 
bli brukt på en korrekt måte innenfor gjeldende avtaleverk.  
Dette er dessverre ikke alltid tilfellet, og vi vet at en del avde-
linger prøver å bruke stilingene som rene nattevaktstillinger 
uten dagarbeid, dette er ikke greit! 

Hvordan fungerer dette på Ahus nå?
– I dag er det veldig få fordypningsstillinger, og noen av de 
eksisterende brukes som vanlige stillinger på avdelingene som 
ledd i ressursbesparelse, mens andre overlesses med vakt-
arbeid. Det er også flere store avdelinger her på Ahus uten 
fordypningsstillinger. 

For å beholde gode forskere og kontinuere forskningen etter 
PhD, er det viktig å tilby vilkår som gjør det mulig å kombi-
nere vanlig jobb med forskning uten at privatlivet må avlyses. 
Leger trenger tid og lønn for å forske. Det vil si stabile anset-
telser i helseforetakene i hele stillinger uansett finansiering, 
og at frikjøp også gjelder vaktturnuser. Å være ansatt har store 
konsekvenser for trygderettigheter, pensjon osv. Dette er kan-
skje ikke veldig viktig i en avgrenset stipendiatperiode, men 
hvis forskningen skal fortsette gjennom yrkeslivet, er avkortet 
pensjon og bortfall av overtidslønn, vaktlønn og vakanslønn 
ved ekstravakter godt merkbart. Det er forøvrig flott at Ylf de 
siste 2 årene har satt stipendiatenes arbeidsvilkår så høyt på 
sin prioriteringsliste.

Hvordan fungerer avlønningen av leger som forsker?
– Dette er helt avhengig av hvem som betaler lønnen og hvor 
prosjektmidlene kommer fra. Hvordan helseforetakene velger 
å anvende tilskudd til forskning varierer mye. Noen steder har 
man brukt store andeler av tilskuddene til lønn og andre steder 
legger man så lite som mulig i lønn og lar resten dekke drift av 
prosjekter. Det er ingen hemmelighet at forskerlønningene er 
betydelig lavere enn lønnen i klinikken. Å slippe å gå ned flere 
hundretusen i lønn fordi man forsker er viktig for mange og et 
av momentene folk nevner når de er skeptiske til å forske. 

Også legger han til med et smil: – Det er jo hos oss som hos 
de fleste andre, det er kona som har betalt mye av forskningen 
min… 

Når man så er ferdig PhD venter heller ikke gull og grønne 
skoger, da er man akterutseilt i spesialiseringsløpet. Espen 
mener det er et stort tilbakeskritt for den såkalt kunnskapsba-
serte helsetjenesten at man med de nye spesialiseringsreglene 
bare får et halv års tellende tjeneste i medisinske og kirurgiske 
fag. Det må være mulig å få et helt år tellende slik som før, men 
på generelt grunnlag kanskje heller ikke mer i en spesialise-
ring som skal legge grunnlaget for er langt overlegeliv primært 
i klinikken. Ved ansettelser bør det dog bli større rom for å 
vektlegge relevant forskerkompetanse enn nå. 

– Hvis du går ut i forskning rett fra studiet og som ledd 
i prosjektet ditt har gjort ekko-cor i  4 år og blir forbigått i 
ansettelse på hjerteavdelingen av noen med 7 måneder lege-
vaktstjeneste er det ikke helt riktig, sier han, men understreker 
at legevaktstjeneste er veldig nyttig og bra!

– Det må tilrettelegges for kombi-stillinger med dob-
belkompetanseløp. I allmennmedisin kan man faktisk bli 
PhD og spesialist på 6 år hvis man har drevet tilstrekkelig 

klinikkrelevant forskning – det bør ikke være utenkelig med 
samme løp i sykehusene.

For mange vil det å være ute av klinikken i 3-4 år være nok 
til at de ikke vil forske, mens med en 50% stilling vil de fleste få 
nok klinikk til å vedlikeholde kunnskapen. 

– For sykehusleger gir forskningen en styringsrett over egen 
tid som er helt unik slik moderne sykehus drives. Det er perio-
der i forskningen der det er veldig intensivt, men det er også 
perioder med stor råderett over tiden. I en tid der vi ser at flere 
og flere sykehusleger ikke får hverdagen til å gå opp med full 
klinisk stilling vil kanskje muligheten for å kombinere klinikk 
med forskning gjøre det mulig å beholde flere kollegaer som 
ellers ville sluttet?

Hvordan er så oppskriften på et godt forskerliv?
– Det er viktig å velge riktig veileder og avdelingssjef! sier han 
med et smil. 

– De samme forhåndsregler gjelder her som i alle andre 
arbeidsforhold: Kjenn på magefølelsen og gjør research før 
du skriver under på noe! Alt for mange har skrevet under på 
arbeidsvilkår de senere klager på. Spør tillitsvalgte, snakk med 
andre stipendiater, snakk med andre ansatte og finn ut hvor-
dan det egentlig fungerer. Sjekk om du får samme lønn som 
andre stipendiater samme sted (ikke en selvfølge), spør om 
veilederen, spør om forskermiljøet. Se an type forskning etter 
om du trenger muligheten for fravær, eller om et løp der det 
ikke går an å ta pause underveis er greit. Vit at 50+50 sjelden 
er 100… 

Han understreker veilederens betydning og skryter av den 
oppfølging og støtte han selv har fått. 

– Det går langt utover hva man kan forvente! 
Han forteller også om nytten av å tidlig få reise på interna-

sjonale samlinger for å få et internasjonalt nettverk og for å 
øve seg i å presentere egne saker nesten fra start.

Hodepinegruppen på Ahus er stor, og det å være en del av et 
miljø ser han som en stor fordel. 

– Det går aldri helt som man tenker i forskning, enten det 
er lab-reagenser man ikke får tak i, spørreskjemaer man ikke 
får tilbake eller antall pasienter som ikke blir stort nok. Da er 
det godt å kunne sparre med folk i samme situasjon. Stipendi-
atlivet kan bli veldig ensomt hvis man ikke er tilknyttet andre. 
Forskningssenteret på Ahus arrangerte endog et «sytesemi-
nar» for stipendiater en gang der de dro på en hytte og klaget i 
kor. Veldig vellykket og en ide til etterfølgelse for andre!

Dr Kristoffersen har mange jern i ilden, klinikk, forskning, 
familie, forsøk på fritid og fagforeningsarbeid med styre-
verv i Leger i Vitenskapelige Stillinger i Legeforeningen. Bare 
tiden vil vise om vi fortsatt kan vente oss medieoppslag som 
«norsk forsker med behandling for kronisk hodepine» eller 
«hodepinegåten knekt», eller om forskningen må vike for alt-
oppslukende klinisk stilling fremover.

Heidi espvik

heidi.johanne.espvik@
ahus.no 

intervjuintervju
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klart å innfri de høye ambisjonene? I perioden fra forskerlinjens 
oppstart i 2002 til 2013, har antall avlagte doktorgrader innen 
medisin og helsefag mer enn tredoblet seg, og vi kan ane en 
nedadgående trend i median alder for avlagt disputas fra 40.3 i 
2002 til 38.2 i 2013, samtidig med en reduksjon i tid fra eksamen 
til disputas (tall fra NIFU (2)). 

Denne utviklingen er selvfølgelig ikke forskerlinjens fortje-
neste alene, men at studieprogrammet har bidratt er sannsynlig. 
I avisene kan vi lese om tidligere forskerlinjestudenter som har 
blitt rekordunge doktorander (3,4). Forskerlinjen alumni har 
funnet at omtrent 100 av 350 tidligere forskerlinjestudenter 
hadde disputert før høsten 2013, og at flere er i ferd med å ta 
doktorgrad. Hvorvidt økt rekruttering via forskerlinjen kan 
bidra til å høyne kvalitet på norsk forskning, er selvsagt vanske-
lig å måle, men rekruttering av studenter og ferske leger som 
har mulighet til å fortsette å forske gjennom hele yrkeslivet, bør 
danne et godt grunnlag for mye god forskning i tiden fremover.

Veien fra forskerlinjen til disputas
Mens forskerlinjen er et strømlinjeformet og godt organisert 
program, er veien fra forskerlinjen til doktorgradsprogrammet 
mer humpete. Et hinder i overgangen for mange er finansiering 
og mangel på avkortede stipendmidler egnet for tidligere for-
skerlinjestudenter som har 1-2 år igjen av doktorgradsarbeidet. 
Opprettelse av flere avkortede stipendmidler har vært en viktig 
kampsak for Forskerlinjen alumni og forskerlinjeadministra-
sjonene, og i dag er det bedre tilgang til slike midler ved de fleste 
universitetene. 

Men doktorgraden er ikke ferdig før disputas er gjennom-
ført, og mange disputerer etter at de har begynt i klinikken. I 
forbindelse med en utspørring per e-post Forskerlinjen alumni 
utførte høsten 2013, ble det avdekket ulik praksis mellom 
sykehus når det gjaldt å innvilge permisjon for forberedelse til 
disputas. Ved mange sykehus er det vanlig praksis å innvilge to 

ukers permisjon, men hvorvidt man får lønn under permisjon 
kan virke mer tilfeldig. Da jeg var i turnus fikk jeg to ukers per-
misjon med lønn før disputas, mens en turnuslegekollega noen 
måneder før måtte ta ut permisjon uten lønn for det samme 
formålet. Hvis man driver aktiv forskning etter doktorgrad, 
har man krav på doktorgradstillegg, men her er det sprikende 
syn på hva som defineres som aktiv forskning. Med en økende 
gruppe leger som tar eller har tatt doktorgrad, bør slike rettig-
heter standardiseres og synliggjøres.  

From bench to bedside
Med doktorgraden som et tilbakelagt kapittel, har man mulig-
het til å vurdere arbeidet i retroskopet. All fritid og nattesøvn 
man ofret for å få doktorgraden i havn, var det verdt det? Det 
er et betydelig stykke arbeid som er investert i enhver doktor-
grad, men også et potensiale til å høste mange gevinster; både 
for doktoranden selv, for vitenskapen, men også for de kliniske 
miljøer som får leger med doktorgrad i sitt kollegium. Den 
vitenskapelige betydningen består ofte i å bidra med en brikke 
til det store puslespillet av kunnskap innen sitt felt. Forventnin-
gen om størrelsen på brikken er nedtonet i takt med en økende 
forståelse om at en PhD er en forskerutdanning heller enn et 
livsverk. Den kliniske betydningen innebærer å bidra med fors-
kningsforståelse i det kliniske miljøet, men kan også innebære 
å bidra til eller initiere forskningsprosjekter ved avdelingen. 
Over halvparten av forskerlinjestudentene har prosjekter innen 
laboratorieforskning (5), som bør gi et unikt grunnlag for blant 
annet translasjonsforskning for de som fortsetter i klinikken. 

Personlig betydning? 
Men hva er så det personlige utbyttet av en doktorgrad? I en 
doktorgrad tar man dypdykk i smale områder av medisinen. 
For min del lærte jeg mye om cytokiner under hjertesviktut-
vikling. Ikke overraskende har jeg til gode å se stillingsannonser 

Noen år senere ble jeg stipendiat og fikk etter hvert graden 
PhD. Etter etableringen av forskerlinjen for 12 år siden, er 
vi mange som har tatt doktorgrad tidlig i karrieren, både 

tidligere forskerlinjestudenter og andre som ble stipendiater like 
etter studiet eller turnus. Men hvordan er livet egentlig etter for-
skerlinje og disputas? Har man tatt «forskerlappen» og kan drive 
med selvstendig forskning? Er doktorgraden krydder på CV’en 
som sikrer deg jobb på det sykehuset man ønsker? Eller er det en 
midlertidig flørt med akademia, som man kan gjenoppta først 
etter at man er ferdig spesialist? 

Forskerlinjen – rekruttering til akademia 
Forskerlinjen ble etablert i 2002 ved alle de medisinske fakul-
tetene i Norge, med ambisjoner om å øke rekruttering av leger 
til forskning. Ønsket var at flere skulle forske mer og i lengre 
tid av yrkeskarrieren (1), og med forskerlinje ville opptil 10 % 
av studentene skaffe seg forskningskompetanse tidlig i karri-
eren. Forskerlinjen ble ansett som et tiltak med potensiale til 
å møte spesialisthelsetjenestens forskningskrav, skaffe kompe-
tente undervisere til medisinske basalfag og bidra til å høyne 
kvaliteten på norsk forskning generelt. Men har forskerlinjen 

Med doktorgraden i lomma 
– Livet etter forskerlinjen og disputas

I 2006 klatret jeg mitt første steg på den akademiske karrierestigen; jeg begynte 
på forskerlinjen. Jeg ønsket meg en mulighet til å forstå hvordan kunnskapen 
i lærebøkene ble til og å avdekke ny viten. Jeg vinket farvel til resten av kullet, 
rigget	meg	til	på	laboratoriebenken	og	tok	dype	trekk	av	isoflurandampen	på	
dyrestallen. Jeg hadde blitt forskerlinjestudent.  

Var alle de lange nettene på labben verdt det?
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Hva er avdelingens kjerneoppgaver?
Fagavdelingens seksjon for fagutvikling søker å løfte fram satsning 
på kvalitetsspørsmål, forskning, IKT, E-læring, kunnskapsbasert 
praksis og kommunikasjon. I tillegg har seksjonen ansvar for 
oppgaver innen internasjonale og menneskerettslige spørsmål. 
Seksjon for utdanning håndterer oppgaver som omhandler legers 
utdanning, turnus, spesialisering og etterutdanning.

Legeforeningen har sentrale oppgaver knyttet til spesialistut-
danningen. Å fremme forslag om endring av utdanningsreglene 
i den enkelte spesialitet, gi anbefaling om godkjenning av utdan-
ningsavdelinger, innhente årlige rapporter og vurdere kvaliteten 
på etablerte utdanningsavdelinger i samsvar med fagutviklin-
gen er viktige oppgaver. For dette arbeidet er det etablert 45 
spesialitetskomiteer, en for hver spesialitet, som gir råd innen 
egen spesialitet. Utdanningsseksjonen koordinerer spesiali-
tetskomiteenes og spesialitetsrådets arbeid. I kontrakt med 
Helsedirektoratet utfører avdelingen sakkyndighetsvurderinger 
av søknader om spesialistgodkjenning. Utdanningsseksjonen 
administrer også godkjenning av veiledere i allmennmedisin, 
arbeidsmedisin og psykoterapi/kognitivterapiveiledere.  

Fagavdelingen sørger for lege-, spesialist- og medlemssta-
tistikk, samt prognoser for legearbeidsmarkedet. Arbeid med 
endringene i turnusordningen og turnusspørsmål har vært høyt 
prioritert de siste årene. Vi holder også oversikt over utvikling 
av utdanningen i andre land i Europa, og veiledning for uten-
landske leger, EU/EØS-rettslige regler om autorisasjon, lisens 
og spesialistgodkjenning av helsepersonell fra andre EØS-land.

Hvordan er avdelingen organisert og hva slags fagfolk 
jobber der?
Avdelingen ledes av fagdirektør Bjarne Riis Strøm og er delt 
i to seksjoner: Utdanningsseksjonen og seksjon for fagutvik-
ling, ledet av henholdsvis Nina Evjen og Kari Schrøder Hansen, 
begge leger. Fagavdelingen har bred kompetanse med leger, 
statsvitere, sosiologer, samfunnsøkonomer, pedagoger og en 
rekke medarbeidere med administrativ og faglig kompetanse 
rettet mot fagutvikling og utdanning. Avdelingen har også 

tilknyttet ti leger i 20-30 %-stillinger for å ta seg av arbeid knyt-
tet til koordinatorkontorene ved hvert universitet og utdanning 
innen allmennmedisin og samfunnsmedisin. 

Hvordan jobber avdelingen sammen med tillitsvalgte og 
medlemmer forøvrig?
Fagavdelingen har et nært samarbeid med tillitsvalgte i de 
fagmedisinske foreningene både om fagutvikling og utdannings-
spørsmål. I utdanningsspørsmål innehar spesialitetskomiteene 
uvurderlig kunnskap om videre- og etterutdanning for leger, 
og er sammen med utdanningsseksjonen i fagavdelingen det 
fremste kunnskapsmiljøet om spesialistutdanning i Norge. 
Fagavdelingen tilbyr omfattende rådgivning til enkeltmedlem-
mer og tillitsvalgte i utdanningsspørsmål, og får også mange 
henvendelser om turnus, turnusplasser og organisering av fag 
fra medlemmer og tillitsvalgte.

Noen eksempler på viktige saker avdelingen jobber med/
har jobbet med i det siste?
Det har de siste årene foregått store prosesser knyttet til 
fremtidig spesialitetsstruktur. Både i 2009 og i 2013/14 har 
fagavdelingen lagt til rette for omfattende utredninger av spe-
sialitetsstruktur med gjentatte behandlinger i Legeforeningens 
landsstyre, senest i 2014. Et viktig resultat av utredningen i 2009 
var beslutningen om ny spesialitet i rus og avhengighetsmedi-
sin og etablering av kompetanseområder. 

I forkant av ny ordning for turnustjenesten i 2013, hadde fag-
avdelingen gjort et stort arbeid med å legge til rette for utforming 
av Legeforeningens politikk og å drive påvirkningsarbeid over-
for Helsedirektoratet og departementet. Utdanningsseksjonen 
har en sentral rolle i oppfølging og evaluering av ordningen, i 
tett dialog med helsemyndighetene.

Legeforeningen har i 2012/13 gjennomført et utredningsar-
beid om spesialistenes etterutdanning. Landsstyret har vedtatt 
at Legeforeningen vil arbeide for en avtalebasert ordning der 
etterutdanning blir obligatorisk, men uten krav til regodkjen-
ning. Utdanningsseksjonen vil få en sentral rolle i utformingen 
av innhold og struktur for etterutdanning i den enkelte spe-
sialitet i nært samarbeid med spesialitetskomiteene og de 
fagmedisinske foreningene. 

Legeforeningen har i 2014 iverksatt et prosjekt om den medi-
sinske grunnutdanningen som vil se på mulighetene for økt 
harmonisering mellom studiestedene, og vurdere om målbe-
skrivelser, læringsutbytte og dimensjonering av utdanningen er 
i samsvar med helsetjenestens- og samfunnets behov. 

Fagavdelingen

SeRIe: BLI BeDRe KJeNT MeD LeGeFOReNINGeN

Den norske legeforenings formål er å jobbe for felles 
faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine 
medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den 
medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og 
å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Legeforeningen har alltid vektlagt fagutvikling og utdanning som sentrale områder for sin virksomhet. 
Legeforeningens fagavdeling har som en av sine viktigste oppgaver å løfte fram sentrale medisinskfag-
lige forhold som grunnlag for utvikling av helsetjenester.

som etterlyser denne kunnskapen. Men gjennom doktorgrads-
arbeid tilegner man seg en rekke andre egenskaper, blant annet 
prosjektarbeid, planlegging av studier og vitenskapelig skri-
ving. Man blir bedre på kommunikasjon, stressmestring og 
tverrfaglig samarbeid, og forbedrer sine analytiske evner. Det 
er egenskaper som det ofte søkes etter i stillingsannonser og 
viser at akademisk erfaring kan gjøre deg utrustet til liv utenfor 
akademia. 

Med doktorgraden i frakkelomma 
Personer med doktorgrad er ettertraktet vare i mange jobber. 
Blant de forskerlinjestudentene jeg gikk sammen med i Oslo, er 
det i dag tre som jobber med strategirådgiving i prestisjetunge 
konsulentfirmaer, og to som har gått til gode stillinger i farma-
søytisk industri. Det er et paradoks at medisinske doktorgrader 
verdsettes høyt i privat næringsliv, mens i kliniske stillinger 
er det i følge dagens ansettelsesregler liten eller ingen fordel å 
ha doktorgrad. For kliniske stillinger kan kun de tre søkerne 
med kortest tid igjen til ferdig spesialitet vurderes. Når en dok-
torgrad tar tre år normert tid, men teller et halvt eller ett år i 
spesialisering, meritterer doktorgrad for lite. I forslaget til nye 
spesialistregler er det foreslått en ytterligere innskrenkning av 
tellende forskningstjeneste (6). Dette er en situasjon som bør 
bekymre Legeforeningen og Ylf. Best mulig utnyttelse av kom-
petansen til leger med doktorgrad tidlig i karrieren forutsetter 
at forskningskompetanse og doktorgrad kan verdsettes ved 
ansettelse i turnus- og LIS-stillinger, i det minste ved avdelinger 
der forskningsaktivitet er en viktig del av virksomheten. 

Tette gapet i det akademiske karriereløpet
Utnyttelse av forskningskompetansen til unge leger med dok-
torgrad er også opp til sykehusene og akademia. Mulighet til 
å drive med forskning etter avlagt doktorgrad er i dag uhen-
siktsmessig begrensede, med det mange opplever som et gap i 
karriereløpet etter at doktorgraden er oppnådd. For å ha mulig-
het til å forske store deler av karrieren, må det bygges flere trinn 
på den akademiske karrierestigen etter stipendiattrinnet. En 
forutsetning for å oppnå dette, er at universiteter, sykehus og 
Legeforeningen er oppmerksomme på at forskerlinjen skaper 
en stadig voksende gruppe av unge, ferske leger med verdifull 
forskningskompetanse som bør utnyttes på best mulig måte. 
Det kan oppnås ved å 1) endre ansettelsesreglene slik at doktor-
grad kan verdsettes ved ansettelse i kliniske stillinger, 2) bedre 
tilgangen til midler for postdocs, og 3) øke mulighetene til å 
danne kombinerte stillinger. 

Fordi PhD er ingen avslutning, det er en kvalifikasjon og 
en «lisens» til å forske.  Det er etter disputasen det virkelig 
begynner!
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Hvordan har du kombinert engasjementet ditt med dagligliv 
og jobb?
Jeg har alltid fått stor støtte i avdelingen min på sykehuset både 
fra kolleger, professor Eldar Søreide og avdelingsoverlege Siri 
Tau-Ursin, til å drive forskning og utvikling ved siden av klinisk 
arbeid som anestesilege. De har lagt til rette slik at jeg har fått 
permisjoner og frikjøpt tid. Også har jeg tre selvstendige barn 
som nok synes mamma sitter for mye foran PCen hjemme, sær-
lig i helger og på fridager.

Har du hatt medisinskfaglig utbytte av ditt idealistiske virke?
Ja, i stor grad. I forbindelse med læringsprogrammene har jeg 
forsket på overføring av ny kunnskap og ferdigheter til klinikk 
og transisjonen fra intrauterint til ekstrauterint liv. Jeg har lært 
masse om basal pedagogikk og ikke minst fysiologi og patologi i 
forbindelse med de første minuttene etter fødsel og resuscitering 
i denne fasen.

Vil du anbefale andre å engasjere seg?
Det tenker jeg må være opp til hver enkel av oss – vi er alle for-
skjellige. Jeg kan bare si at for meg betyr det mye å være engasjert i 
noe jeg opplever at er meningsfylt og som kommer andre til nytte.

SAFeR

 SAFeR – Stavanger Acute Medicine Foundation 
for education and Research – er et læringssenter 
som er opprettet i samarbeid mellom Stavanger 
universitetssykehus, universitetet i Stavanger og 
Laerdal Medical AS. Formålet med senteret er å styrke 
akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet, i første 
rekke gjennom å stimulere kompetanseutvikling av 
aktuelt personell hos de tre initiativtakerne. Senteret 
skal også drive forskning og utvikle kurstilbud. SAFeR 
inngår i et aktivt nettverkssamarbeid med internasjonalt 
ledende medisinske simuleringssentre. SAFeR åpnet 12. 
mai 2006.

I samarbeidet mellom universitetet i Stavanger, 
Stavanger universitetssykehus og Laerdal (Medical og 
Global Health) legges det også til rette for forskning 
innen læring, pasientsikkerhet og klinisk praksis. 
SAFeR samarbeider i dag med tunge internasjonale 
forskningsinstitusjoner	på	flere	forsknings	prosjekter	
innen	disse	områdene.	SAFER	brukes	av	flere	ildsjeler	
i miljøet til prosjekter i inn- og utland for bedring av 
opplæring av helsepersonell og til forskning. Selv om 
SAFeR som sådan ikke er en klassisk ideell organisasjon 
er mye av arbeidet som drives rundt senteret idealistisk.

Hvordan oppsto engasjementet ditt og hvorfor valgte du å 
engasjere deg i akkurat dette?
Da jeg var 7 år smugtittet jeg på TV en kveld (bak mine for-
eldre som trodde jeg hadde lagt meg). Det var reportasje fra 
en av mange sultkatastrofer i Etiopia, og jeg ble så grepet at jeg 
bestemte meg for å gjøre noe for kvinner og barn når jeg ble 
voksen.

Som medisinstudent valgte jeg å gjøre forskningsoppgaven 
min i Zimbabwe innen fødselsproblematikk, og forsto at det 
måtte være mulig å redusere den høye dødeligheten med enkle 
tiltak.

Hva innebærer engasjementet ditt?
Det er enorme forskjeller innen helse og levestandard i verden, 
og jeg synes dette er urettferdig. Spesielt mange kvinner og barn 
lider og fødedagen er livsfarlig. Jeg har derfor engasjert meg i 
enkle simuleringsbaserte læringsprogrammer innen nyfødtre-
suscitering (Helping Babies Breathe) og postpartumblødninger 
(Helping Mothers Survive), og evaluering av effekter på klinisk 
nivå. Vi har lært at enkel og hyppig trening på de helt basale til-
takene redde mange liv – i Tanzania er nyfødtdødeligheten de 
første 24 timer halvert.

Alder: 42 år

Bosted: Stavanger

Arbeidssted: Anestesiavdelingen Stavanger universitetssjukehus, 
Postdoktor SAFeR, Førsteamanuensis universitet i Stavanger

Idealisten
heidi.johanne.espvik@ahus.no

Heidi Johanne espvik

Hege Langli Ersdal



34

FO
TO

: 
IS

TO
c

K
PH

O
TO

.c
O

M
/K

A
IS

eR
SO

SA
6

7

Innføring i evidensbasert medisin

yngre leger leser

Hvordan vet du at det du gjør på jobb, er evidensbasert, og ikke basert på gammel overtro? 
Hvordan vet du at artikkelen som ble presentert på jobb, virkelig sier noe om sannheten? 
Hvordan skille gull fra gråstein i en stadig økende jungel av publikasjoner?

Trisha Greenhalghs bok fra 1997 har kommet i mange opplag, og ble senest utgitt i 2010 i 
fjerde reviderte utgave. Med sine 200 sider er den ingen fysisk tungvekter, men boken gir en 
god og relativt fyldig redegjørelse for temaet til tross for sin størrelse.

De første fem kapitlene gir en innføring i bakgrunnen for evidensbasert praksis, mens de 
siste seks gir leseren verktøy for å vurdere ulike typer studier (kvalitative, reviews, drug trials 
osv.) Med kapitler som «Statistics for the non-statistician» har den bred appell, og krever lite 
forkunnskaper.

I	appendix	1	finnes	en	nyttig	sjekkliste	for	å	raskt	vurdere	artiklers	kvalitet.

Til tross for tematikken klarer Greenhalgh å beholde en slags tørr og lakonisk humor, og 
undertegnede tok seg i å fnise av enkelte av eksemplene. 

Som en innføring i evidensbasert medisin, og som en lettfattelig oppslagsbok er boken 
utmerket, men den er selvfølgelig ikke utfyllende på sine 200 sider. Boken kan anbefales som 
en	innføring	til	enhver	som	prøver	å	finne	frem	i	jungelen	av	publisert	medisinsk	litteratur.

Tilde Broch ØstborgHow to read 
a paper 

Trisha Greenhalgh
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