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Mange undersøkelser viser 
at vi bor i et land med høy 
grad av tillit –til hverandre, 

politikere, domstoler og andre styrende organer. 
Her føler folk, mer enn i andre land at de blir hørt 
av politikerne. Åpen tilgang til forskningsresulta
ter kan være tillitsskapende. For å sikre åpen til
gang til offentlig finansierte forskningsresul tater 
har cOAlition S, bestående av det europeiske 
forskningsrådet (ERC) og flere forskningsfinan
siører inkludert vårt eget Forskningsråd, lansert 
Plan S. Strategien innebærer at forskning finan
siert av Forskningsrådet ikke vil bli tillatt å pub
lisere i abonnementtidsskrift, ei heller svært pres
tisjefulle tidsskrift som Nature og Science. Plan S 
berører likevel tillit på flere måter. 

Tillit henger sammen med omdømme, og for
skere ønsker å publisere artikler i vitenskapelige 
tidsskrift med godt omdømme. I denne sammen
heng betyr det tidsskrift der det er tillit til at pub
likasjoner er basert på forskning av høy kvalitet. 
Slik publisering øker igjen sjansen for å få flere 
forskningsmidler og attraktive samarbeidspart
nere. Problemet er altså at dette gode omdøm
met også gjør det mulig for forlagene å ta ut stor 
profitt i form av pris på abonnement.

Tillit gir en god følelse, men det er også hensikts
messig fordi det i mange tilfeller fremmer effek
tivitet og produktivitet. Når vi stoler på hver
andre trenger vi å bruke mindre tid på kontroll 
og styring. I midlertid kan det å opprettholde 
tillit, særlig i et kortere perspektiv fremstå som 
mindre effektivt. Eksempelvis er demokratiske 
prosesser der beslutningstakere tar seg tid til å 

lytte til dem som berøres av beslutningene, langt 
mer krevende enn alternativet. Prosessen rundt 
beslutningen om å implementere Plan S har vært 
preget av hastverk og mange forskere er frustrert 
over at deres innvendinger ikke er hørt.

Strategien for å få til åpen publisering skal altså 
bidra til at tilgang til forskningsresultater ikke 
avhenger av dyrt abonnement. På den andre 
 siden er forskerne bekymret over tillit til forsk
ningskvalitet. Plan S har ført til et vell av inn
legg fra akademikere i et mangfold av  disipliner 
i forskningspolitiske fora, kanskje mest kjent 
Nobelprisvinner Edvard Moser. Stortinget har 
likevel bestemt at Plan S ikke skal konsekvens
utredes nasjonalt, og denne stormen av innlegg 
virker ikke å ha ført til store revurderinger. Her 
har tilliten fått seg en knekk. Beslutningen om å 
implementere Plan S har ikke den ønskede legi
timiteten, og eventuelle uheldige konsekvenser 
vil føre til større misnøye enn dersom prosessen 
i større grad hadde involvert dem som berøres av 
endringene. Én av konsekvensene er at kontrakter 
med forlag som eier abonnementtidsskrift ikke 
fornyes dersom de ikke tilfredsstiller kravene fra 
Plan S. Etter lange forhandlinger er det besluttet 
at norske myndigheter ikke inngår kontrakt med 
Elsevier, og lesetilangen til 2400 tidsskrift blir 
problematisk.

På årsmøtet har vi invitert representanter fra For
skningsrådet, UNIT (som forhandler med for
lagene på vegne av norske universitet og andre 
forskningsinstitusjoner) og UiOs rektorat. Det er 
forhåpentligvis duket for større innsikt i planene 
for implementering, debatt og kanskje muligheter 
for å bli hørt?

KJÆRE LVS-MEDLEM

Tillit og Plan S
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Etter en lang vinter er ende
lig våren kommet og med 
den de sikre vårtegn. For oss 
i LVS er  årsmøtet med fag
politisk seminar ett av dem. 
I denne utgaven finner dere 
programmet for årsmøtet 
og dertil hørende fagpolitisk 

seminar. Sentrale aktører kommer og informerer 
om vktige temaer som midlertidighet i akademia, 
lokale forhandlinger og Plan S. 

Et annet kjent vårtegn er at de av oss med sterke 
meninger tar til gatene for å ytre dem i demon
strasjoner. Fredag 22.03. streiket titusner av barn 
og ungdom og demonstrerte for at vi voksne skal 

ta deres fremtid på alvor og redusere vår belast
ning på miljø og klima. Det er godt å se at barn 
og ungdom kjemper for en så viktig sak og jeg vil 
oppfordre alle til å støtte dem.

I denne utgaven av LVSinfo har Geir  Wenberg 
Jacobsen skrevet om forskerlinjen og hans 
bekym ring rundt de utfordringer ny LIS utdan
ning kan medføre for den, og Ole A. Andreassen 
har skrevet et innholdsrikt innslag om den sen
este utviklingen på forskningsfeltet innen psyki
atrien.

Jeg vil ønske dere alle en lys og varm vår, med 
gode resultater både i og utenfor forskningen.

KJÆRE KOLLEGA

Bendik Chr. Brinchmann, Redaktør LVS-info

Del ditt engasjement og opplevelser!
• Brenner du for saker innenfor medisinsk forskning eller legeforskeres arbeidsvilkår?

• Har du synspunkter vedrørende lønns- og arbeidsforhold?

• Har du morsomme, lærerike, interessante, spennende historier fra undervisning eller forskerliv?

Skriv om det i LVS-INFO, kontakt:
redaktøren på b.c.brinchmann@medisin.uio.no eller ta kontakt med styret.
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EN JUVEL I KRONEN – MEN VIL DET VARE?

Geir Wenberg Jacobsen (f.1945), tidligere professor i samfunnsmedisin ved Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, NTNU. Han ledet Forskerlinjen i medisin, NTNU 2008-15 og var medisinsk redaktør i 
Tidsskrift for Den norske legeforening 2005-18.

Det er 15 år siden opprettelsen av forskerlinjen for medisinstudenter i Norge. Ti 
ganger flere leger (40% vs. 4%) som gjennomførte programmet, avla PhD-graden 
i perioden 2008-14 sammenlignet med en kontrollgruppe. Forskerlinjen tilhører  
 juvelene i medisinutdanningen. Det er derfor umulig å fatte at  helsemyndighetene 
ikke lar forskning telle i den nye spesialistutdannelsen På sikt virker en slik 
 holdning demotiverende og kan utgjøre en trussel mot rekruttering og interesse for 
 akademisk medisin. 

I midten av februar overvar jeg min tredje dok
tordisputas for året (2019) ved Fakultet for me
disin og helsevitenskap (MHfakultetet), NTNU. 
Valget var ikke tilfeldig selv om temaene var 
svært ulike. Doktorandene var unge kvinner ut
dannet ved fakultetet med felles bakgrunn fra 
Forskerlinjen i medisin (FL). To hadde avsluttet 
arbeidet med PhDgraden rett etter studiet, den 
tredje hadde fullført turnustjenesten rett før hun 
gikk løs på phdarbeidet. Noe av «utsettelsen» 
med avhandlingen kom dessuten av at hun hadde 
 valgt et helt annet tema enn FLoppgaven. Felles 
for disse tre akademisk skolerte kollegene er også 
at foran dem ligger muligheten til å bidra aktivt til 
medisinsk og helsefaglig forskning i mer enn tre 
10år fremover. Det alene berettiger at det felles 
nasjonale løftet som ble tatt tidlig på 2000tallet 
beskrives som en ubetinget suksess (1). 

Kolleger ved Universitetet i Bergen (UiB) pub
liserte nylig en etterundersøkelse av den lokale 
kohorten av tidligere FLstudenter (2, 3). Ikke 
uventet  fant de at tilbudet om  forskerutdanning 
parallelt med medisinstudiet hadde den ønskete 
effekten: et flertall fortsatte i det samme sporet 
 etter studiet. De forsket videre, avla doktorgraden 

i stort omfang – kvinnene mest – og mange hadde 
siktet seg inn på en senere karriere innen akade
misk medisin (2). Det var noe mer uventet at de 
14%  som ikke fullførte FL, i like stor grad som 
flertallet engasjerte seg i forskning etter medisin
studiet (2). Studien fra UiB viste også at FLstu
denten bør behandles som barnebokfiguren 
Morten Minstemann skapt i 1955 av Anne Cath. 
Vestly (19202008) (3).  Nykommeren i forsker
gruppen er gjerne 45 år yngre enn «den neste på 
stigen». For meg er det elementært at de må til
bys fastere rammer og klarere definerte oppgaver 
enn sine eldre kolleger. Når FL har vist seg så vel
lykket som tilfellet er, betyr det at veiledere som 
tar på seg oppgaven med få unntak har vært seg 
ansvaret bevisst om å: a) stake ut en tydelig kurs 
og avgrensning av oppgaven, b) «holde i hånden» 
litt lenger en vanlig, før de c) kan tre til siden og 
slippe frem studenten (4).  

To suksessive evalueringer underbygger enda 
tydeligere betegnelsen av FL som en suksess (5
7). Den første fant sted etter 5 år (5,6), den  andre 
ytterligere 8 år senere (7). Studiene skiller seg 
på flere punkter, men har likevel det til felles at 
 begge er publisert internasjonalt i renommerte 
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tidsskrift (6,7). De fire fakultetene medvirket ak
tivt ved så vel gjennomføringen som publisering. 

Hunskaar et al. gjennomførte en deskriptiv 
spørre undersøkelse av hele kohorten av tidligere 
og aktive FLstudenter (6). De beskrev hvordan 
tiltaket kom i gang, deriblant den sentrale og vel
fungerende rollen for finansieringen som Norges 
forskningsråd (NFR) fikk og fortsatt har (8). De 
viste at opptak til studiet og gjennomføringen på 
enkelte områder var ulik mellom lærestedene, og 
det er de fortsatt (1). Selv om kravet til «bestått» 
FL også varierte, var det en felles forståelse for at 
ett av de fire ekstra semestrene som FL omfattet 
(til sammen 120 studiepoeng), skulle tilfreds
stille kravet i opplæringsdelen i PhDforskriften 
ved det enkelte fakultet. Valg av tema for FLopp
gaven ble kartlagt i grove kategorier (klinisk/
pasientrettet, paraklinisk, samfunnsmedisin/epi
demiologisk og «annen» forskning). Det samme 
gjaldt studentenes tilfredshet med tiltaket og 
fakultetets tilrettelegging og gjennomføring. Si
den dette ble en «pilot» for senere evalueringer, 
var det ikke mulig å bekrefte at FL førte til at flere 
leger valgte å avlegge doktorgraden. Likevel var 
dette en sterkt uttalt ambisjon (5,6). Som forfat
terne selv konkluderte, lå svaret på spørsmålet litt 
lengre frem i tid. Ulikt den senere oppfølgeren av 
Jacobsen og medarbeidere (7), kartla  Hunskaar et 
al. også erfaringene fra alle veilederne og ansatte 
i administrasjonen ved alle fakultetene . Uten tvil 
var svaret at dette er et tiltak som krevde ekstra 
innsats og ressurser fra fakultetene, men det 
 hadde utløst entusiasme som fortjente videre 
støtte. Det samme var gjennomgangstonen sen
tralt i NFR som svar på den første rapporten (5).

Evalueringsstudien som ble publisert våren 2018, 
gjaldt tidligere FLstudenter som ferdige leger 
(7). Studien omfattet tidsrommet fra 2002 da FL 
ble etablert, og frem til utgangen av studieåret 
2013/14. Forfatterne valgte å gjennomføre en 
case cohortstudie. Her ble hver tidligere FLstu
dent matchet med to studenter av samme kjønn 
som startet medisinstudiet på samme studie
sted og opptaksår (6). Svarandelen var ikke like 

imponerende som i den ferske UiBstudien (2). 
Likevel viste det seg at svar fra 221 (61% av de 
spurte) tidligere FLstudenter og 317 (45% av de 
spurte) kontrollene var tilstrekkelig til å gi ro
buste effektestimat. Først og fremst var kasus og 
kontrollleger sammenlignbare på alle relevante 
demografiske variabler. Dessuten var resultatene 
så overveldende forskjellige at sannsynligheten 
for å overse sentrale utfall (typeII feil) var be
tydningsløs. Hovedfunnet var at andelen tidlig
ere FLstudenter som hadde disputert i tidsrom
met 200814, var 10 ganger (40 % vs. 4%) høyere 
enn blant kontrollene. Dessuten anga dobbelt så 
mange (49% vs. 25%) at de hadde ambisjoner om 
en akademisk karriere. Som forventet  tok det  
FLstudenten signifikant lengre tid å oppnå spe
sialistkompetanse (10 vs 8,5 år; p< 0,001).  

Epilog – «J’accuse»*
Den tidligere ordningen med at spesialistut
danningen for leger ble nedkortet med 12, res
pektive 6 måneder for en nordisk PhDgrad og 
«Cand Med med Forskerlinje» slik betegnelsen 
lyder ved NTNU, er utradert i den nye spesialist
utdanningen (LIS). Det er ganske uforståelig at 
helsemyndighetene inntar den holdningen som 
nedenfor er gjengitt i sin helhet fra Forskrift for 
ny spesialistutdanning (9,10):

“Forskning kan inngå i utdanningsløpene, innen
for de rammene forskriften gir. Leger i spesial
isering i del 2 eller 3 kan ha forskningspraksis 
f.eks. ved å delta i gjennomføring av kliniske 
studier og klinisk behandlingsrettet forskning, 
ved forskerstillinger i utdanningsvirksomhetene, 
eller i forskerstillinger ved institusjoner som har 
avtale med utdanningsvirksomhetene der legene 
tjenestegjør. Læringsaktiviteter kan gi oppnåelse 
av læringsmål for spesialiteten. Det forutsettes at 
supervisjon og veiledning skjer iht til kravene i 
forskriften. Lengden på et forskeropphold er ikke 
relevant. Det er kravene for å oppnå spesialist
godkjenning som må være oppfylt, herunder at 
alle læringsmålene i spesialiteten er oppnådd, at 
om lag to tredeler av utdanningstiden skjer ved 
godkjente utdanningsvirksomheter, at utdanning 
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ved andre læresteder er avtalt med godkjent ut
danningsvirksomhet og at den samlede utdan
ningstiden er minst 6,5 år.

I ny spesialistutdanning er et sentralt prinsipp at 
spesialistutdanningen starter etter at legen har 
fått autorisasjon og at utdanningen starter med 
LIS1. Tjeneste og andre aktiviteter som er gjen
nomført før påbegynt LIS1 vil ikke kunne telle i 
ny spesialistutdanning (min utheving).

Utdanningen skal skje i henhold til utdannings
planen. Dersom deler av utdanningen, eksempel
vis forskning, gjennomføres utenfor den god
kjente utdanningsvirksomheten som legen er 
ansatt i, må dette være i henhold til avtale  mellom 
utdanningsvirksomheten og virksomheten der 
legen arbeider/forsker (§19e).  Likeledes er det 
krav til minstetid på 6,5 år inklusive 1, 5 år i LIS1 
og at alle læringsmålene skal være oppnådd. 

Medisinstudenter er både kloke og forutseende. 
De er dessuten tidlig ute med å ta tydelige strate
giske valg, bl.a. i spørsmålet om å søke opptak 
på Forskerlinjen. Myndighetenes negative hold
ning er i så måte en lite velkommen over raskelse. 
På sikt kan det virke demotiverende og  svekke 
rekrutteringen til Forskerlinjen, – og en  senere 
PhD (11). De svært regressive signalene til forsk
ning i tiden før oppnådd autorisasjon må motar
beides. Følgelig er det å håpe at LVS vil reagere 
kraftfullt sammen med øvrige organer i Lege
foreningen for å få reversert de nye tingenes 
trøstesløse tilstand.

Geir Wenberg Jacobsen, Professor emeritus
Geir.Jacobsen@ntnu.no

Ingen oppgitte interessekonflikter
*Inspirert av Émile Zola (18401902); 
https://no.wikipedia.org/wiki/J’Accuse
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NY KUNNSKAP OM ALVORLIGE PSYKISKE
LIDELSER – OPPDATERING FRA SFF NORMENT

Hva er NORMENT? 
Norsk senter for forskning på mentale lidelser 
(NORMENT) er et Senter for fremragende for
skning (SFF) som ble etablert i 2013 og er finan
siert av Forskningsrådet. Senteret er et samarbeid 
mellom Universitetet i Oslo (vertsinstitusjon), 
Universitetet i Bergen, Oslo universitetssyke
hus og Haukeland universitetssykehus. Deler 
av NORMENT var også finansiert av Stiftelsen 
Kristian Gerhard Jebsen, som senter for psykose
forskning. NORMENT er et stort, tverrfaglig, 
internasjonalt forskningsmiljø med mer enn 160 
forskere fra nær 30 nasjoner med spesialkompe
tanse innen et bredt spekter av fagområder fra 
 pasientrettede studier til laboratorieforskning. 
Forskerne er leger, psykologer, biologer, hjerne
forskere,  fysikere, matematikere og statistikere.

Det psykiske helsefeltet har vært preget av mang
lende kunnskap om årsaksfaktorer og sykdoms
mekanismer. Det har gitt rom for feilaktige teori
er og behandlinger som har liten effekt. Kunnskap 
om årsakene og sykdomsmekanismene vil gi 
bedre behandling, både psykososial og medika
mentell. Hovedformålet med forskningen på sen
teret er å forstå hva som gjør at alvorlige psykiske 
lidelser oppstår og finne svar på hvorfor noen 
mennesker rammes. Videre er målet å bedre be

handling og forstå hvorfor noen blir triste, og an
dre strever med tankeforstyr relser eller sansebe
drag. 

Tverrfaglig forskning
Et viktig prinsipp for senterets tilnærming til for
skning på psykiske lidelser er behovet for tverrf
aglig satsing. Det er prematurt å velge ut én til
nærming som den viktigste for å forstå  psykiske 
lidelser. Derfor satser senteret sterkt på tverrf
aglig forskning og identifisere genetiske, nevro
biologiske, psykologiske og miljømessige faktorer 
som kan bidra til utvikling og forløp av alvorlige 
psykiske lidelser. Det er flere eksempler på 
hvordan vi arbeider tverrfaglig. Vi har avdekket 
sammenhenger mellom kognitive forhold og 
psykose. Da kreves det undersøkelser av hvordan 
tenkning og kognisjon (nevropsykologi)(1) 
har sammenheng med genetisk variasjon (bio
statistikk, analyse)(2) og kliniske psykosesyk
dom (klinikk)(3), og vist at det er både overlapp 
mellom bedre kognisjon og kreativitet og dårlig
ere kognisjon som er relatert til konsentrasjons 
vansker(4). Vi har oppdaget hvorfor noen får 
mer bivirkninger av psykofarmaka enn andre. 
Vi må ha en bred tilnærming om vi skal forstå 
hvordan medikamentene har effekt på hele krop
pen, ikke bare hjernen, og noen av bivirkningene 

Ole A. Andreassen, Professor dr med
SFF NORMENT, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus 
& Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
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kommer fra direkte  effekt på andre organer. For 
å oppnå dette, måtte vi kombinere undersøkelser 
av psykiske forhold (klinikere), hjerneavbilding 
(hjerneforskere) og biologiske målinger (blod
prøver, biokjemi)(5). Vi har studert om det finnes 
immunrelaterte endringer relatert til psykiske 
lidelser. Vi har undersøkt humøret (klinikk), tatt 
blodprøver og undersøkt immunfaktorer (immu
nologer), sett på effekt på hjernen (MR hjernefor
skere)(6), og vist at immunsystemet ser ut til å ha 
en viss betydning for psyken til pasientene. 

Bipolar lidelser og hjernemekanismer
Pasienter med bipolar lidelse opplever unor
malt sterke svingninger i stemningsleie og akti
vitetsnivå, som ofte kommer til uttrykk som peri
odevise tilstander av enten depresjon eller økt 
stemningsleie, såkalt hypomani eller mani. Bi
polar lidelse har høy arvelighet, men flere miljø
betingelser kan øke eller redusere risikoen for å 
utvikle sykdommen, og de biologiske sykdoms
mekanismene er lite kjent. 

Ved å ta i bruk avanserte metoder for hjerneav
bildning har vi fått anledning til å studere den 
levende hjernes anatomi og oppbygning, og flere 
studier har dokumentert subtile hjerneforan
dringer hos pasienter med psykiske lidelser, også 
bipolar lidelse. En gjennomgående begrensning 
med tidligere studier har imidlertid vært at den 
statistiske styrken har vært relativt lav, som igjen 
har økt usikkerheten til resultatene. Ved å kombi
nere data fra over 20 forskningsgrupper fra hele 
verden, analyserte forfatterne i denne studien 
høyoppløselige strukturelle MRdata av hjernene 
til over 2000 pasienter med bipolar lidelse og 
sammenlignet volumet av en rekke hjernestruk
turer med tilsvarende data fra over 2500 friske 
kontroller. 

Resultatene viste redusert volum i  pasientgruppen 
for flere hjernestrukturer, deriblant  hippocampus, 
amygdala og thalamus, som er viktige for kog
nitiv og emosjonell fungering. Resultatene viste 
også økt volum av hjernens ventrikkelsystem hos 
pasientgruppen. Vi fant også at hjernebarkens 

tykkelse og overflateareal var signifikant endret 
hos personer med bipolar lidelser, men effekt
størrelsen var veldig liten. Oppfølgingsanalyser 
viste at noen typer medisinering var assosiert med 
sterkere eller svakere effekter. Men flere studier er 
nødvendig for å undersøke om og hvordan spe
sifikke typer behandling kan påvirke hjernen til 
den enkelte pasient. 

Disse nye funnene støtter tidligere studier som 
har avdekket hjerneforandringer i pasienter 
med bipolar lidelse på gruppenivå, og antyder 
at  videreutvikling av avanserte MRmetoder på 
sikt kan bedre diagnostisering, gi bedre  metoder 
for klinisk oppfølging, og gi grunnlag for nye 
hypoteser om årsakene til sykdommen. Sam
tidig viser resultatene også at det er stor variasjon 
mellom pasienter, som betyr at alvorlige psykiske 
lidelser ikke nødvendigvis er forbundet med 
identifiserbare endringer i hjernen hos den enk
elte pasient(7, 8).

Genetikk ved schizofreni – immun og 
nevrotransmisjon
Schizofreni er blant de seks sykdommene med 
størst global sykdomsbyrde. I tillegg til den store 
påkjenningen sykdommen er i seg selv, både for 
de rammede og familiene, fører sykdommene 
ofte til uførhet og store utgifter for samfunnet. 
På tross av stor forskningsaktivitet er kunnskap 
om de psykiske sykdommene stadig begrenset. 
Mens forskning har medført bedre behandling 
for krefttilstander, hjerte og karsykdommer ser 
vi at sykdomsbyrden ved psykiatriske lidelser 
fortsetter å være like høy. 

Selv om det lenge har vært kjent fra tvilling og 
adopsjonsstudier at arv spiller en viktig rolle 
ved schizofreni, har det vært vanskelig å peke ut 
 hvilke gener som ligger til grunn. Vi har sammen 
med internasjonale samarbeidspartnere jaktet på 
de konkrete genene som kan være med på å utløse 
schizofreni. Med den genetiske revolusjonen har 
nye teknologier og molekylærgenetiske metoder 
blitt tatt i bruk – noe som nå gjør oss i stand til å 
gjennomsøke hele genomet på jakt etter sårbar
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hetsgener. Vi har deltatt i flere store internasjon
ale studie og identifiserte mange nye risikogener. 
Det viste seg at det ikke finnes ett  spesielt gen 
knyttet til schizofreni, slik man tidligere antok. 
Det er kombinasjonen av sjeldne og vanlige ge
netiske varianter i samspill med miljø som øker 
risikoen for å utvikle de psykiske lidelsene. Ved 
hjelp av internasjonalt samarbeid og en ny DNA
chipteknikk identifisert vi over 100 genvarianter 
assosiert med schizofreni(9), og senere studier 
økte antallet til 150(10). Schizofreni er en syk
dom der mange vanlige gener, som hver for seg 
gir liten effekt, kan gi store virkninger når det 
forekommer mange av dem samtidig. En viktig 
følge av disse oppdagelsene var at man avdekket 
to hovedmekanismer for sykdommen – immun 
systemet og nevrotransmisjon. Immunrelaterte 
gener var overrepresentert, det samme var gener 
som koder for reseptorer og ionekanaler(11). 

For å finne de sjeldne variantene har vi benyt
tet en chipteknikk og undersøkt DNA og målt 
variasjoner i genomets struktur for å identifisere 
kopitallsvarianter – om det enten oppstår en 
gjentakelse av genkoden (duplikasjon), eller om 
deler av genomet har forsvunnet (delesjon). Det 
viser seg at flere kopitallsvarianter var knyttet 
til schizofreni(12). Disse genvariantene er mer 
alvorlige, og øker risikoen for schizofreni med 
opptil 1214 ganger, men til gjengjeld er de svært 
sjeldne. Det er var kun én til to personer med 
disse kopitallsvariantene for hver hundrede per
son. Disse genvariantene har høy risiko, men lav 
frekvens, og vi jobber nå med å finne flere sjeldne 
varianter som gir høy risiko. 

Menneskets evolusjon og schizofreni
Forskere ved NORMENT har sammenlignet ge
nene hos neandertalere og moderne mennesker 
på jakt etter schizofreniens opphav. Vi fant ut at 
schizofreni sannsynligvis er en sykdom som bare 
finnes hos det moderne mennesket(13). Bak
grunnen for studien var en teori om at schizof
reni er et biprodukt av mer fordelaktige trekk ved 
det moderne mennesket, som språk og kognitive 

funksjoner. Jo mer avansert hjernen ble, jo større 
risiko for dramatiske feilkoblinger. 

Funnene våre antyder at sårbarheten for å få 
schizofreni utviklet seg etter at neandertalerne 
og det moderne mennesket skilte lag som art, og 
støtter dermed hypotesen om at schizofreni er et 
biprodukt av menneskets komplekse hjerne. Ser 
vi på gener fra et evolusjonsperspektiv kan vi 
helt enkelt si at gener som fører til at et individ 
lykkes i sitt samfunn vil føres videre, mens gener 
som fører til at individet ikke lykkes vil forsvinne. 
Når det gjelder schizofreni ser vi at til tross for 
at personer som utvikler sykdommen ofte mister 
evnen til å tilpasse seg samfunnet og har lavere 
fruktbarhet, har sykdommen hatt stor suksess 
hos vår art i hele vår dokumenterte historie. Satt 
på spissen kan vi si at genene for schizofreni må 
være knyttet til det å lykkes i samfunnet.

For å forklare hvorfor en så potensielt ødeleggen
de sykdom kan ha blitt opprettholdt gjennom ti
tusener av år har vi utviklet en teori om at genene 
som gjør oss sårbare for schizofreni er knyttet til 
andre funksjoner i hjernen, som fører til store for
trinn for arten. Resultatene viser at risikogenene 
for å utvikle schizofreni ligger i områder av det 
moderne menneskets genom som er forskjellig 
fra neandertalernes genom. Neandertalerne had
de ikke de genene som gjør dagens menneskeart 
utsatt for schizofreni. Det betyr mest sannsynlig 
at genene som gjør dagens mennesker sårbare for 
schizofreni har utviklet seg etter at menneskene 
og neandertalerne skilte lag. 

Genetisk bestemt hjernestruktur
Forskerne på NORMENT har funnet bevis for 
at gener bestemmer hvordan hjernen ser ut. 
Gjennom deltakelse i et internasjonalt samar
beid (ENIGMA), har vi analysert MRI bilder av 
hjernene til over 30 000 deltagere. Vi har således 
bidratt til en serie med artikler som har avdekket 
genvarianter som bestemmer volumet av noen av 
hjernens områder(1416). Områdene som vi fant 
blir påvirket av genene våre er putamen, som reg
ulerer motoriske funksjoner og bevegelse og hip
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pocampus, som inneholder hukommelse, og er 
involvert i stedssansen. Disse blir beskrevet som 
hjernens «kjeller», hvor flere basale funksjoner 
utføres. Vi fant flere gener som bestemmer hvor 
store disse strukturene er. 

Resultatene kan være med å gi ny kunnskap om 
de biologiske mekanismer for mentale lidels
er, slik som for eksempel bipolar lidelse eller 
depresjon. Følelsene blir også regulert fra flere 
områder i hjernens «kjeller». Dette er hjernens 
koblingssentral, som styrer forbindelsene opp 
til resten av hjernen og dermed er med å regul
ere våre høyere funksjoner, slik som tenkning og 
språk. Denne koblingssentralen har en reguler
ende effekt på resten av hjernen. Er det noe galt 
med «sentralbordet» kan det få følger for andre 
deler av hjernen. Selv om høyere funksjoner slik 
som tenkning, språk, hørsel og syn sitter høyere 
i hjernen – i hjernebarken – kan disse påvirkes 
av feilkobling fra hjernens «kjeller», for eksempel 
hvis vi ser syner eller får sansebedrag – som kan 
oppstå ved psykiske lidelser

Men det er ikke bare genene som bestemmer 
hvordan hjernen ser ut. Det er også miljøpåvirk
ninger som har effekt på hjernen. Hjernen er ge
netisk bestemt til en viss grad, men det er åpen
bar påvirkning fra miljøet omkring. Vi har også 

vist hvordan arvelig faktor ved psykiske lidelser 
som bipolar lidelse og schizofreni ser ut til å være 
overlappende med hjernestrukturer(17). 

Sammenheng mellom kropp og psyke
Vi har lenge forsket på de biologiske og genetiske 
sammenhenger mellom hjerte og  karsykdommer 
(CVD) og schizofreni. CVD er den ledende årsak 
til for tidlig død blant schizofrenipasienter, som 
har mellom 15 og 20 år kortere livslengde enn 
resten av befolkningen. 

Vi fant at tilstedeværelsen av CVD ved schizo
freni ikke bare skyldes livsstil eller bivirkninger av 
medisiner, men også overlappende genetisk sår
barhet(18), spesielt for blodlipider og overvekt. 
Resultatene understreker hvor viktig det er for 
klinikere å erkjenne at personer med schizofreni 
er i faresonen for CVD. Funnene våre kan tyde 
på at noe av den økte risikoen kan være uavhen
gig av livsstil og miljøfaktorer. Disse resultatene 
 støtter opp om den voksende bevissthet om at 
CVD er underdiagnostisert og underbehandlet 
hos psykisk syke.

Vi sammenlignet DNA variasjon – single nukleo
tid polymorfismer eller SNPs – hos et stort antall 
personer for å finne felles genetiske varianter som 
kan være knyttet til en egenskap eller sykdom. Vi 
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Våre funn tyder på at delte biologiske og gene
tiske mekanismer kan bidra til å forklare hvor
for schizofrenipasienter har større risiko for 
CVD. I tillegg til schizofreni, har vi brukt de nye 
analysemetodene til å vise genetiske overlapp 
mellom psykiske lidelser(1921), samt mellom 
kognitive funksjoner og mentale lidelser(4, 20). 

økte styrken i helgenom (GWAS) analysen ved å 
legge til informasjon basert på genetisk pleio tropi 
– dvs.at noen gener påvirker flere egenskaper eller 
fenotyper. Vår tilnærming var annerledes ved at 
vi brukte all tilgjengelig genetisk informa sjon for 
flere egenskaper og sykdommer, ikke bare SNPs 
under en gitt statistisk terskel. Dette øker be
tydelig muligheten til å oppdage nye  gener ved 
å utnytte den samlede styrken fra flere GWAS av 
assosierte egenskaper og sykdommer. 
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LVS’ ÅRSMØTE OG FAGPOLITISKE SEMINAR 
2019 I OSLO

TID: TORSDAG 4. – FREDAG 5. APRIL

STED: RIKSHOSPITALET

GRØNT AUD 1 (TORSDAG) OG BLÅTT AUD 3 (FREDAG)

TORSDAG 4. APRIL

11.30- 12.30 Rundstykker/frukt ved Grønt Auditorium
 
12.30 Velkommen 
 Leder LVS Liv Ariane Augestad

 Ansettelsesforhold i akademia – hva kan vi gjøre med midlertidighet?

12:35-12.45 Framtidsutsikter og midlertidighet for unge akademikere 
 – en virkelighetsbeskrivelse
 Akademiet for yngre forskere, Magnus Aronsen

12.45-13.00 Hva gjør UiO for å redusere midlertidighet i akademia?
 Rektor ved UiO, Svein Stølen

13:00-13:15 Diskusjon

13:15-14.00 Ny universitets- og høyskolelov på trappene 
 – er det utsikt til bedring av ansettelsesforholdene? 
 Advokat og utvalgsleder Helga Aune

14:00-14:20 Kaffepause
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 Lønn – hvordan blir det forhandlet frem?

14:20-14:50 Akademikernes lønnspolitikk i staten
 Advokat og sekretær for statsutvalget Anette Bjørlin Basma

14.50-15.20 Lokale forhandlinger ved UiO
 Hovedtillitsvalgt for Akademikerne ved UiO, Tina Næss

15:20-15.40 Lokale forhandlinger ved UiO
 Hovedtillitsvalgt for Legeforeningen ved UiO, Svend Davanger

15:40-16:00 Pause

ÅRSMØTE & MIDDAG

16:00-18:00 Årsmøte LVS og utdeling av Orkidéprisen

19:30-  Årsmøtemiddag på L’Aise Restaurant

FREDAG 5. APRIL (SEMINAR FORTS.)

09:15-09:45 Mellomoppgjøret i staten 2019 
 (Hovedoppgjøret 2020?)
 Advokat og sekretær for statsutvalget Anette Bjørlin Basma

09:45-10:00 Kaffepause

 Plan S – Ny strategi for åpen publisering

10:00-10:45 Plan S – Forskningsrådet forklarer
 Spesialrådgiver v/NFR, Hilde D.G. Nielsen

10:45-11:15 Plan S – Unit forklarer
 Seksjonssjef v/Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning, 
 Nina Karlstrøm

11:15-11:30 Plan S – UiOs perspektiv 
 Viserektor for forskning og innovasjon v/UiO, Per Morten Sandset

11:30-12:00 Diskusjon

12:15-14:00  Lunsj og avreise
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https://www.facebook.com/ForeningenForLegerIVitenskapeligeStillinger

Bli venn med oss på facebook!
Facebooksiden vil bli brukt til  kommunikasjon med 

medlemmer og samfunnet for øvrig. 

Vi oppfordrer alle medlemmer og andre interessenter 

til å følge lenken og «like» siden.

Velkommen til seminar på Rikshospitalet



Returadresse: Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

leger i vitenskapelige stillinger


