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I september i år trådte det nye 
styret i LVS i kraft og jeg ble 
gitt tilliten som leder av vår 
yrkesforening. Som tidligere 
år har vi mange viktige saker 
å jobbe med både på politisk 
plan og ikke minst på lokalt 
plan. Vi er yrkesforeningen 
i Legeforeningen som skal 

ivareta leger som jobber i vitenskapelige stillinger. 
Hovedtyngden av disse jobber fortsatt ved univer
sitetene, noen er ansatt i andre offentlige institu
sjoner som f.eks. Folkehelseinstituttet, mens stadig 
flere også er ansatt i helseforetakene (stipendiater, 
post.doc og forskere). Majoriteten av leger i viten
skapelige stillinger kombinerer også sin  akademiske 
stilling med klinisk stilling. Det gjør at LVS sitt ar
beid ikke bare handler om lønns og arbeidsforhold 
for våre medlemmer i statlig sektor, men i økende 
grad også involverer andre tariffområder og helse
foretakene. Vi er derfor avhengig av et godt sam
arbeid med Overlegeforeningen og Yngre legers 
forening for å ivareta de med akademiske stillinger 
og de med kombinerte stillinger i helseforetakene. 
Heldigvis ser det ut til at både Of og Ylf deler vår 
virkelighetsoppfatning og ser verdien av at vi  jobber 
sammen for leger som forsker og underviser. 

LVS ønsker at det skal være attraktivt å være i 
kombi nerte stillinger. At leger kombinerer både 
klinikk, forskning og undervisning er til for
del for både sykehusene og universitetene. Det er 
med på å øke kvaliteten i klinisk arbeid gjennom 
et større fokus på evidensbasert medisin, raskere 
implementering av ny og bedre diagnostikk og 
behandling samt kvalitetsforbedringsarbeid. Det 
er også med på å øke kvaliteten og relevansen av 
 undervisningen som gis medisinstudenter og leger 
i spesialisering. Leger i kombinerte stillinger er 
derfor en vinnvinn situasjon. Dessverre ser vi at 
presset om «økt produksjon» i sykehus og ved uni
versitetene setter  disse legene i en dobbel skvis. Ikke 
bare kjenner man selv på presset om å prestere og 
produsere ved begge arbeidsplassene, men man blir 

også konfrontert av sine kollegaer om at man må 
yte mer der man er. Når alle på  sykehusavdelingen 
løper rundt på sengeposten og poliklinikk for å 
prøve å ta unna pasientene som hoper seg opp, blir 
dessverre det av noen av våre kolleger  oppfattet 
som luksus å være på labben, å sitte på kontoret 
og analysere og skrive eller å dra på konferanse. 
Man kan bli møtt av spørsmål og holdninger som: 
«Hvorfor skal den som er ansatt 100% på sykehuset 
og har 20% bi stilling ved universitetet kunne bruke 
av sykehustida til forskning og undervisning?» og 
«Forske får du gjøre på avspaseringsdager og fri
tida» fra kolleger og ledelse som ikke ser verdien 
og nytten av forskning og undervisning når pasien
tene hoper seg opp og det som trengs i klinikken 
er flere hender. Og rett nok så er det sjelden legers 
vitenskapelige arbeid gir en direkte og umiddelbar 
gevinst og nytte for behandling av pasientene og 
drift av sykehusene. Gevinsten er langsiktig. Det er 
kompetansebygging, systematiske forbedringer og 
innovasjon som sykehusene har nytte og glede av 
på sikt, men som ofte er vanskelig å måle her og nå. 
Derfor er det et viktig arbeid å øke forståelsen blant 
lederne i sykehusene og blant våre kliniske kolleger 
om at forskning og undervisning er viktig og at det 
faktisk er en av helseforetakenes kjerneoppgaver 
som det må settes av tid og ressurser til. Forskning 
og undervisning er ikke noe man skal gjøre på fritid 
og kveld for sin egen del. Det skal være en aktivitet 
som er innarbeidet i legenes arbeidsplaner og som 
går som en rød tråd gjennom sykehusets drift. 

Vi i LVS skal jobbe for dette framover, og som ledd 
i dette arbeidet vil vi til neste år gjennomføre en 
kartlegging av leger i vitenskapelige stillingers ar
beidsforhold for å få et systematisk innblikk i de 
problemstillingene som våre medlemmer møter i 
sitt arbeid. Ut over dette oppfordrer vi alle til å ta 
kontakt med lokale tillitsvalgte eller oss i styret hvis 
dere har problemstillinger dere ønsker at LVS skal 
se på og jobbe med. Vi er her for dere!

Marius Widerøe

KJÆRE LVS-MEDLEM
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Med tiden kommer endring, 
og vi har i dette nummeret 
gleden av å presentere det 
nye LVS styret. Særlig vil jeg 
ønske velkommen til våre nye 
medlemmer Mette  Kalager 
og Erle Refsum, som dere 
kan lese om i dette bladet. 
Det er også gledelig at  Marius 

 Widerøe har tatt ansvaret som leder for LVS, en 
opp gave jeg er helt sikker på at han vill leve opp til.

I dette nummeret av LVSinfo kan dere også lese 
to innslag om forskning på hjerter og kar. Erik 
 Sveberg Dietrichs forteller om sitt spennende pro
sjekt, hvor han har forsket på betydningen av hypo
termi for effekten av hjertemedisin. Anette Bølling 
og undertegnede har skrevet om den risikoen luft
forurensingen her i Norge medfører for hjerte og 
karsykdom.

Vi nærmer oss igjen julen og slutten på året 2019. 
Dette gir et godt utgangspunkt for å reflektere over 
hva man fikk til i løpet av året som gikk og hva som 
stadig gjenstår å gjøre. For oss leger i vitenskape
lige stillinger er det avgjørende med kritisk reflek
sjon når vi vurderer andres og vårt eget arbeid. Når 
vi planlegger prosjekter er det selvfølgelig viktig 
å vurdere hva som er gjennomførbart, men vi må 
ikke glemme det som brakte oss inn i vitenskape
lig arbeid i utgangspunktet – nemlig en drivende 
lyst til å besvare spørsmål som: hvorfor er det sånn? 
og hvordan kan dette henge sammen? Jeg  ønsker 
dere alle en god jul og et godt nyttår, og håper dere 
i året som kommer får enda flere svar på disse 
spørsmålene som i sin tid brakte dere inn i viten
skapens fantastiske verden.

Bendik Chr. Brinchmann
Redaktør LVS-info

KJÆRE LESER

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 bendikbrinchmann@gmail.com eller ta kontakt med styret.
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leggende epidemiologi og kritisk tenkning til stu
denter på medisinstudiet og i bachelorprogrammet 
for helseøkonomi og helseledelse. 

Som styremedlem i LVS vil jeg jobbe for at flere 
leger får muligheten til å forske. For å få til dette 
må det være systemer på plass som gjør det mulig 
å velge alternative karriereløp. Innsikten som leger 
kan bidra med til forskning er unik og essensiell, 
spesielt hvis vi skal kunne sikre en klinisk relevans 
for det vi gjør. 

Mette Kalager
Professor Universitet i Oslo (UiO) og forsker Oslo 
 Universitets sykehus (OUS)

Jeg ønsker at pasientene vår skal få den beste 
behand lingen vi kan gi dem. Det krever blant  annet 
at vi har kunnskap om hva som er den beste be
handlingen. Jeg er opptatt av å finne ut av hva som 
virker og hva som ikke virker. Jeg leder Klinisk 
 effektforskningsgruppen ved UiO og OUS som ble 
etabler ti 2012 av Michael Bretthauer og meg. Vi 
driver store internasjonale prosjekter, både  kliniske 
randomiserte og epidemiologiske studier, og har 
tett samarbeid med ulike forskere i innland og ut

NYE MEDLEMMER

Erle Refsum
Post doc i gruppe for Klinisk Effektforskning ved 
OUS, Førsteamanuensis II ved UiO.

Jeg er oppvokst i Tromsø og Oslo, og studerte 
medi sin ved Universitetet i Tromsø 20072013. I 
løpet av studiet var jeg på to utvekslingsopphold i 
Stockholm, noe som for alvor vekket interessen for 
forskning. Etter avsluttende eksamen begynte jeg 
derfor som stipendiat ved Karolinska Institutet i 
Stockholm. Avhandlingen min handlet om mater
nell immunisering mot fosterets blodplater under 
graviditet (neonatal alloimmun trombocytopeni), 
noe som er en sjelden men potensielt svært alvorlig 
tilstand. Jeg jobbet både med å analysere mekan
ismer in vitro, og med en nasjonal kartlegging av 
immuniseringsassosierte hjerneblødninger hos 
nyfødte. Det var både krevende og stimulerende å 
jobbe som stipendiat i et internasjonalt miljø med 
høy kompetanse, noe som har satt tydelige faglige 
spor i meg. 

I dag jobber jeg som post doc i gruppe for  Klinisk 
Effektforskning ved OUS, og som førsteamanu
ensis II ved UiO. Jeg jobber nå hovedsakelig med 
en stor skandinavisk studie om risiko for kreft 
hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. I 
under visning er jeg opptatt av å formidle grunn
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land, alt fra grunnforskere, metodeutviklere og 
klinikere. Jeg er opptatt av at forskingen vår skal 
være relevant. Det betyr at vi må tenke stort og ha 
god kjennskap til metoder og studiedesign. Ulike 
problemstillingen krever ulike metoder. Det betyr 
at også at vi må kunne formidle vår forskning og 
hva den betyr til både lek og lærd. Vi har derfor i 
samarbeid med Annals of Internal Medicine og 
Tidsskriftet et publikasjonskurs.

Medisinen blir stadig mer kompleks og det kreves 
stadig større kunnskap for å kunne gi pasienten 
den beste behandlingen. Det betyr at leger stadig 
må øke og fornye sin kunnskap. Det krever også at 
leger må kunne vurdere kunnskapen og forsknings
resultatene. Forskningskompetanse, på linje med 
solid fagkunnskap, er en grunnleggende ferdighet 
for alle leger. 

Leger som står i møte med pasienter har første
håndskunnskap om pasienten og deres behov. 
 Disse legene er de beste til å kunne vite hvor skoen 
trykker for pasienten, helsen og helsevesenet. Det 
er i samarbeid med legene vi kan utarbeide de gode 
ideer og formulere de gode forskningsspørsmål. 
Den kliniske hverdagen må aldri bli så hektisk at 
ikke legene kan delta i forskning.

Jeg ønsker derfor å kjempe for at det legges til rette 
for at leger skal ha tid til å være delaktig i forskning 
og at forskning skal være integrert i all etterutdan
ning. Leger som forsker må ha samme lønn som 
leger i kliniske stillinger og det bør bli flere deltids
stillinger for leger som forsker. Sist men ikke minst 
ønsker jeg å kjempe for at forskingskompetanse 
som doktorgrad og forskerlinjestudiet gir tilleggs
kompetanse i legespesialiseringen. 

Høringssvar fra LVS!
Lurer du på hva legeforeningen og LVS mener?

Les alle høringssvar her:

http://legeforeningen.no/yf/Leger-i-vitenskapelige-stillinger/Horingsuttalelser/

Husk du må være innlogget på medlems sidene for å se de interne høringssvarene!
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Luftforurensing er den miljøfaktoren som bidrar 
til det største helsetapet på verdensbasis. WHO og 
Lancet kommisjonen for forurensing har anslått 
at omkring 7 millioner for tidlige dødsfall skyldes 
luftforurensing på verdensbasis årlig. Vi har i høst 
sett bilder fra New Dehli, der smogen ligger så tett 
at man ikke kan se hånden for seg. Men er det sånn 
at denne luftforurensingen er et «Ulandsproblem» 
som vi i det velstående vesten kan observere på 
trygg avstand? Svaret er nei. 

Over 90% av verdens befolkning bor i områder 
med helseskadelig luft og dette skyldes i stor grad 
økende urbanisering, hvilket også har vært tilfellet 
her i Norge. Luftforurensingen førte til omkring 
1200 for tidlige dødsfall i 2017 i Norge ifølge det 
globale sykdomsbyrdeprosjektet, med et usikker
hetsestimat fra 800 til 1500. Til sammenligning 
medførte røyking omtrent 6000 for tidlige dødsfall.
Man vil i utgangspunktet tenke at luftforurensing 
først og fremst medvirker til lungesykdommer som 
astma, KOLS og lungekreft. Men selv om disse syk
dommene i stor grad påvirkes negativt av luftforu
rensing, skyldes omtrent halvparten av sykdoms
byrden fra luftforurensing hjerte og karsykdom. 
Hjerte og kar, ser ut til å være sårbare for forbren
ningseksos og partikler, og man har ikke kunnet 
dokumentere noen nedre grense hvor det ikke 
observeres potensielt skadelige effekter (noob
servedadverseeffectlevel (NOAEL)). Estimater 
for risiko for hjerte og karsykdom ved eksponering 
for luftforurensing strekker seg derfor ned mot lave 
nivåer, men er forbundet med usikkerhet. 
 

Om man beregner middelverdien for nivået av fint 
svevestøv (PM2,5) som nordmenn eksponeres for, 
ligger denne litt over 7 μg/m3, ikke så langt under 
middelverdien i Oslo som er på ca 9 μg/m3 (fig. 1). 
Sett i sammenheng med risikoestimater (konsen
trasjonsresponskurver) som er utarbeidet i regi av 
det globale sykdomsbyrdeprosjektet (Cohen m.fl.), 
så er luftforurensingen i Norge og særlig i storbyer 
som Oslo, forbundet med økt risiko for død som 
følge av hjerteinfarkt (fig. 2).

En nylig gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for 
konsentrasjonsresponskurver for fint svevestøv 
gjennomført av Folkehelseinstituttet konkluderte 
med at det ikke er mulig å påvise en nedre grense 

Fig. 1: Eksponering for PM2,5 i befolkningen i Oslo.
Basert på tall fra Norsk institutt for luftforskning (Aasvang 
m.fl., 2016). Stiplet vertikal linje viser befolknings-vektet 
middelverdi for Norge (litt over 7 μg/m3 (EEA, 2016)).

Luftforurensing forårsaker
hjerte- og karsykdom også i Norge

Bendik Brinchmann; Lege i spesialisering ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt og 
Forsker ved avdeling for Luftforurensing og Støy, Folkehelseinstituttet.

Anette Bølling; Seniorforsker ved Seksjon for Luftforurensing og Støy, 
Folkehelseinstituttet.
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gjennomført av Folkehelseinstituttet konkluderte med at det ikke er mulig å påvise en nedre grense 
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uønskede helsevirkninger, særlig hjerte- og karsykdom. Folkehelseinstituttet gjennomfører nå egne 
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for den økte risiko for dødelighet forbundet med 
langvarig eksponering for fint svevestøv. Videre 
finnes det per dags dato ikke nordiske konsentra
sjonsresponskurver som er gode nok. Det er der
for behov for flere nordiske studier som beskriver 
sammenhengen mellom svevestøvseksponering og 
uønskede helsevirkninger, særlig hjerte og kar
sykdom. Folkehelseinstituttet gjennomfører nå 
egne sykdomsbyrdeberegninger for Norge, men 

Fig. 2: Konsentrasjonsresponskurve for død som følge av hjerteinfarkt. X-aksen viser nivå av fint svevstøv målt i μg/m3 
 Y-aksen viser relativ risiko for død som følge av hjerteinfarkt. (Bølling AK, m.fl. 2018)
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En nylig gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for konsentrasjons-responskurver for fint svevestøv 
gjennomført av Folkehelseinstituttet konkluderte med at det ikke er mulig å påvise en nedre grense 
for den økte risiko for dødelighet forbundet med langvarig eksponering for fint svevestøv. Videre 
finnes det per dags dato ikke nordiske konsentrasjons-responskurver som er gode nok. Det er derfor 
behov for flere nordiske studier som beskriver sammenhengen mellom svevestøvseksponering og 
uønskede helsevirkninger, særlig hjerte- og karsykdom. Folkehelseinstituttet gjennomfører nå egne 

det er behov for nordiske konsentrasjonsrespons
kurver for å optimalisere disse beregningene.

Konklusjon: 
Luftforurensning er beregnet å bidra til over 1000 
for tidlige dødsfall i Norge hvert år, og omtrent 
halvparten av disse skyldes hjerte og karsykdom. 
Det er behov for studier som bidrar til økt forståelse 
av hvilken grad luftforurensing medvirker til syk
dom her i Norge og Norden.   

Referanser: 
Bølling AK, Aasvang GM, Oftedal B, Låg M, Refsnes M, Øvrevik J, Schwarze P. “Konsentrasjonsresponskurver for lave 

 konsentrasjoner av fint svevestøv. Rapport 2018. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2018.
Cohen, A. J., Brauer, M., Burnett, R., Anderson, H. R., Frostad, J., Estep, K., . . . Forouzanfar, M. H. (2017). Estimates and 

25year trends of the global burden of disease attributable to ambient air pollution: an analysis of data from the Global 
Burden of Diseases Study 2015. Lancet, 389(10082), 19071918. doi: 10.1016/s01406736(17)305056

Det globale sykdomsbyrdeprosjektets visualiseringsverktøy: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
EEA. (2016). Air quality in Europe  2016 report [Rapport]. ISSN 19778449. Tilgjengelig fra: https://www.eea.europa.eu/

publications/air-quality-in-europe-2016
Landrigan PJ, Fuller R, Acosta NJR, Adeyi O, Arnold R, Basu N, Baldé AB, Bertollini R, BoseO’Reilly S, Boufford JI et al: 

The Lancet Commission on pollution and health. The Lancet 2017
WHO: Ambient air pollution: A global assesment of exposure and burden of disease. In Geneva: World Health 

 Organization; 2016.
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Medisin for kalde hjerter

Erik Sveberg Dietrichs; Førsteamanuesis / LiS-lege, UiT / UNN. 
Forskningsgruppeleder: Eksperimentell og klinisk farmakologi

Mortaliteten av aksidentell hypotermi er vist å lig
ge mellom 30 og 40% i nyere studier. En av utford
ringene assosiert med gjenoppvarming er hypo
termiindusert hjertesvikt og hjertestans. I både 
europeiske og amerikanske retningslinjer  anbefales 
det å avvente farmakologiske intervensjoner til 
 kjernetemperaturen har nådd 30 grader celsius. 
Flere studier viser likevel at slik behandling blir gitt 
under gjenoppvarming av hypoterme pasienter.

I en rottemodell har vi funnet at adrenalin, som 
under normoterme forhold ga en økning i hjerte
minuttvolum, hadde en negativ effekt og dermed re
duserte hjerteminuttvolumet under hypotermi. Ved 
å studere βreseptorfunksjon både i isolerte celler og 
i intakte hjerter fant vi ut at den negative effekten 
av adrenalin ikke skyldtes redusert βreseptorfunk
sjon, men snarere uttalt kontraksjon av perifere kar 
og økning i total perifer motstand mot ejeksjon av 
blod fra venstre ventrikkel. 

Medikamentell behandling av hypoterme pasienter er utfordrende da både farmakodynamikk og farmakokinetikk vil  e ndres 
ved lave kroppstemperaturer. Vi undersøker helt sentrale virkningsmekanismer for kardiovaskulær støttebehandling ved 
tempe raturer ned til 20 grader celsius. Resultatene vil kunne bidra til forståelse av hvilke medikamenter som kan brukes i 
behandling av kardiovaskulær dysfunksjon og arytmier under hypotermi
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temperaturavhengige effekten av disse proteinene 
gir oss grunnlag til å forstå når og hvordan medika
mentell behandling bør iverksettes hos hypoterme 
pasienter. Funnene våre tyder på en rask reduksjon 
i eliminasjon av de sykliske nukleotidene fra celler i 
hjertekarsystemet under nedkjøling.

Samtidig undersøker vi de temperaturavhengige 
 effektene av en lang rekke medikamenter som 
 hemmer både fosfodiesteraseenzymer og transport
proteiner. Dermed vil de øke den intracellulære 
mengden av cAMP og cGMP. Vi ser at flere medika
menter har effekt ved lavere dose ved hypotermi enn 
under normoterme forhold. Denne kunn skapen 
er viktig for å kunne gi god støttebehandling uten 
å overdosere kritisk dårlige pasienter med medika
menter som kan forårsake toksisk effekt i en dose 
som er beregnet på bruk under normotermi. Paral
lelt jobber kjemikere i vår forskningsgruppe med 
å utvikle nye legemidler som er spesialtilpasset for 
kardiovaskulær støttebehandling ved lav kropps
temperatur.

Medikamentene milrinone og levosimendan virk
er til forskjell fra adrenalin intracellulært i hjerte
cellene, blant annet gjennom fosfodiesterasehem
ming. Dette forhindrer nedbrytning av cAMP, et 
syklisk nukleotid som øker ved βreseptorstimuler
ing og er sentralt for at adrenalin kan øke kontrak
sjonskraft og hjertefrekvens. Begge disse medika
mentene viste positiv effekt under oppvarming 
fra hypotermi ved å elevere hjerteminuttvolumet 
tilbake til samme nivå som før kjøling og redusere 
 total perifer motstand. En senere studie med bruk 
av nitroprusside bekreftet at vasodilatasjon, uten 
samtidig positiv inotrop effekt, økte hjerteminutt
volum under oppvarming.

Basert på disse funnene har vi iverksatt et større 
prosjekt i humane celler, for å undersøke effekten 
av hypotermi på sentrale fosfodiesteraseenzymer 
og transportproteiner. Disse er sammen ansvarlige 
for å eliminere cAMP og cGMP fra cellene, sentralt 
både for kardiomyocyttfunksjon og i relaksasjon 
av glatt muskulatur i arterioler. Kartlegging av den 

LVS kjemper for å styrke 
stillingen for leger som 
jobber med forskning og 
undervisning.

Vi mener at det er et kritisk behov 
for flere leger i basalfagene.
Det er viktig at leger med forsknings-
kompetanse i disse fagene deltar 
aktivt i undervisning av medisin-
studenter og utformingen av 
 fremtidens legeutdannelse.
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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.

Med de beste ønsker for julen 
og det nye året!

Hilsen redaksjonen



12

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

leger i vitenskapelige stillinger




