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Forskningsmeldingen 2013

Forskningsresultater gjemt i skuffen

Forskning i Boston



Styret & sekretariat i LVS for 2011 - 2013

Leder                                    
Professor Kirsti Ytrehus
Kardiovaskulær forskningsgruppe, Institutt 
for medisinsk biologi, Det helsevitenskape-
lige fakultet, Universitetet i Tromsø
Tlf.  arb: 77 64 47 81  
E-mail: kirsty@fagmed.uit.no   
Mobil: 951 06 332

Medlem 
Professor Anne Spurkland
Universitetet i Oslo - Det medisinske 
fakultet, Avdeling for anatomi
Postboks 1105 Blindern, 0317 Oslo
Tlf.  arb: 22 85 11 25 
Fax.: 22 85 12 78
E.mail: anne.spurkland@labmed.uio.no
Mobil: 415 74078

Medlem
Førsteamanuensis/overlege 
Helge Bjørnstad Pettersen
Inst. for Sirkulasjon og billeddiagnostikk, 
St. Olavs Hospital
Tlf. arb: 73 86 85 57  Fax: 73 86 75 46
E-mail: helge.b.pettersen@ntnu.no
Mobil: 917 50 145

Medlem
Professor Christian Vedeler
Universitetet i Bergen, 
Seksjon for nevrologi
Tlf. arb: 55 97 50 70  Fax: 55 97 51 65
E-mail: christian.vedeler@helse-bergen.no

Medlem
Stipendiat Espen Saxhaug Kristoffersen 
Det medisinske fakultet i Oslo, Seksjon for 
allmennmedisin
Tlf.arb: 22 85 05 50  Fax: 22 86 06 50
E-mail: e.s.kristoffersen@medisin.uio.no 
Mobil: 976 65 483

Varamedlem
Professor/overlege Anna Midelfart
Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital
Tlf.arb: 72 57 54 59 / 72 57 61 66 / 73 52 
35 53    Fax: 72 57 57 65/73 51 74 90
E-mail: anna.midelfart@medisin.ntnu.no  
Mobil: 934 48 912   

Varamedlem
Stipendiat/overlege Gro Østlie Eilertsen
Universitetet i Tromsø, Rehabiliterings-
senteret, Nord-Norges Kurbad, 
Tlf. arb: 77 62 61 25   Fax: 77 62 72 58
E-mail: gro.ostli.eilertsen@unn.no
Mobil: 930 13 289

 

Varamedlem 
Postdok Bettina Husebø
Universitetet i Bergen, 
Institutt for samfunnsmedisinske fag
Tlf. arb: 55 58 61 00  Fax: 55 58 61 30
E-mail: bettina.husebo@isf.uib.no
Mobil: 480 94 660

Sekretariatsleder, rådgiver, jurist
Jon Ole Whist
Mail: jon.ole.whist@legeforeningen.no 
Den norske lægeforening
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Tlf. arb: 23 10 91 64  
Fax: 23 10 91 50

Christina Bråthen Holte
Mail: christina.brathen.holte@
legeforeningen.no
Den norske legeforening
Avdeling for jus og arbeidsliv
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Tlf. arb: 23 10 91 56

leger i vitenskapelige stillinger

LVS’ kontor
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LVS organiserer leger som arbeider med forskning og/
eller undervisning. Vårt landsråd møtes en gang i året 
for å gi styret råd. Vi vil gjerne ha et bredt sammensatt 
landsråd (universitetsansatte leger, helseforetaksansatte 
legeforskere, legeforskere fra selvstendige institutter og 
industrien). Rådet skal velges av dere medlemmer. Til 
dette trenger vi hjelp å nominere medlemmer til rådet. 

LVS trenger også egne lokale tillitsvalgte ved universi-
tetene. Ved hvert lærested skal det være en hovedtillits-
valgt. I den nye situasjonen med ansatte ledere framfor 
valgte så er det spesielt viktig å ha tillitsvalgte for legene 
på universitetene. Mange viktige saker for den enkelte 
universitetsansatte lege avgjøres på instituttnivå, derfor 
er det viktig å ha tillitsvalgte på hvert enkelt institutt, en 
tillitsvalgte som kjenner instituttet og derfor har gode 
muligheter til dialog med instituttets ledelse og de en-
kelte medlemmene.

LVS er representert i legeforeningens landsstyre, og vi 
har nylig vært samlet i Alta.  Omleggingen av spesial-
istutdanningen var et viktig tema. Det nye forslaget fra 
helsedirektoratet tar ikke vare på de unge legene som   
satser på forskning innenfor de forskjellige spesialitet-
sområdene.  Det vil hele sektoren tape på ettersom tiden 
går fordi Norge trenger leger som har ekspertise på pro-
fessornivå. Dette har både vi og andre påpekt. Ett annet 
viktig tema var initiativet til nasjonal sykehusplan. LVS 
sitt syn er at en slik plan må ta høyde for tilstedeværelse 
av forskning og undervisning på en helt annen måte enn 
det sykehusene har anledning til nå, både når det gjelder 
de fysiske forhold (arealer), organisering og ledelse samt 
planer for bemanning. Et viktig punkt er at ledere må ha 
innsikt i forskning. 

     Sommerhilsen fra
     Kirsti Ytrehus
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Kjære LVSere!

Mange mener at vi de siste årene har opplevd økende byråkratiser-
ing og at antall administrativt ansatte øker mens fagansatte får stadig 
flere oppgaver. Dette gjelder både universitetene og helseforetakene. 
Undertegnede skal ikke gå inn på hva som er de faktiske forhold, men 
sette fram den påstanden at denne situasjonen gjør tillitsvalgtarbeid   
spesielt viktig. De mulighetene som avtaleverket mellom arbeidsgiver 
og arbeidstaker gir i Norge mangler i mange andre land.    

  KIRSTI YTREHUS, LEDER LVS

Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innhold og synspunkter i signerte innlegg. 
Disse står helt og holdent for innsenderens regning

ORDET FRITT:  Skriv til LVS INFO



I dette nummer av LVS-info kan du lese om årsmøtet 
i Bergen i april og om forskningseminaret samme 
sted – noen av sakene fra seminaret vil vi komme til-
bake til i høst- og julenummeret av LVS-info. Men 
allerede i dette nummer tar Anne Spurkland for seg 
Forskningsmeldingen.

Mange LVS-medlemmer forsker fordi de ønsker å bedre 
eksisterende behandlinger eller finne nye. Noen samar-
beider med legemiddelindustrien om nye behandlinger, 
andre igjen finner noe så nytt at det er aktuelt å søke pat-
ent på ideen. Patentet fører i noen tilfeller til dannelsen 
av nye selskap, som arbeider videre med å realisere ideen 
til bruk i pasientbehandling. Underveis innebærer dette 
store randomiserte og ikke sjeldent multisenterbaserte 
studier. Dessverre gjennomføres det generelt langt flere 
studier enn det publiseres resultater fra – det er et alvorlig 
problem. Anja Maria Brænd skriver i dette nummer om 
initiativet ”All Trials Registered – All Trials Published”. 

Har du ikke skrevet under på kampanjen er det ingen 
grunn til å nøle. Og har du lyst til å dykke litt mer ned i 
materien er det også et par forslag til sensommerlektyre.

Litt av forklaringen på et forsinket sommernummer er at 
jeg i mai og juni var på et forskningsopphold i Boston. 
Det var en stor opplevelse som jeg har skrevet litt om i 
dette nummeret. Er du stipendiat og får muligheten for 
å reise ut for en kortere eller lengre periode, så kan det 
varmt anbefales. 

             God sensommer!
           Rune Jakobsen

4

Sommeren og en for mange etterlengtet sommerferie er sannsynligvis godt 
igang eller overstået når dette nummeret av LVS-info utkommer. Etter en kald 
vår med katastrofeflom var det jo lov å håpe på godt vær i ferien - og når de disse 
linjer skrives har i hvert fall Sør-Norge fått smake strålende julivær. 

AV RUnE B. JAKoBSEn, REDAKTøR

TA KONTAKT!
•	 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 r.b.jakobsen@medisin.uio.no eller ta kontakt med styret.



Forskningsskolering i grunnutdanningen

Etter velkomst fra leder Kirsti Ytrehus var første tema for da-
gen forskningsskoleringen i grunnutdanningen. Kjell Haug, 
prodekanus ved medisinsk fakultet i Bergen presenterte den 
nye studieplanen i Bergen. En viktig endring med tanke på 
å gi studentene praktisk erfaring med forskning er introduk-
sjonen av en 30 studiepoengs masteroppgave. Haug kom 
inn på en del utfordringer med å innføre en slik oppgave. 
Hvordan skal man for eksempel skaffe nok veiledere med 
forskningskompetanse?
Studieplanen ble for øvrig grundig presentert i forrige num-
mer av LVS-info sammen med de nye studieplanene i Tromsø 
og Oslo. 
Både Haug og tilhørerne kommenterte at en studieplanom-
legging er et stort løft og en stor belastning for fakultetet med 
potensiale for konflikter mellom fagområder, men at man 
forhåpentligvis kan finne gode løsninger.
Burde vi hatt en mer enhetlig nasjonal medisinutdanning 
med	en	nasjonal	felles	eksamen?	Dette	ble	et	tema	i	diskus-
jonen. Mye kan tale for at dette ville være en god ide og 
fornuftig bruk av ressurser, men det er ikke på trappene. Så 
inntil videre vil studieplaner bli revidert lokalt. I Bergen reg-
ner man med å ha den nye planen fullt implementert i 2020.

Ta en PhD og tap 2,7 millioner

Øker	forskerlinjene	rekruttering	til	forskning?
Robert Bjerknes, prodekanus i Bergen tok for seg dette 
spørsmålet?	Påstanden	ovenfor	illustrerer	noe	av	det	vanskel-
ige med å få medisinere til å velge forskning: det er et stort 
lønnsgap mellom lønnen som klinisk arbeidende lege og som

stipendiat.	 Er	 forskerlinjen	 svaret	 på	 dette?	 “Få	 dem	 inn	 i	
forskning før klinikken tar dem”. Kanskje. Antallet dok-
torgrader utgått fra medisinske fakulteter i Norge er sterkt 
økende, men gjennomsnittlig alder ved disputas er ca. 40 
år og har ikke forandret seg i særlig grad de siste 20 årene. 
Kandidater som utgår fra forskerlinjene har til sammenlign-
ing en gjennomsnittalder på ca. 30 år og bruker ca. et år 
kortere på graden. Så svaret er iallfall at forskerlinjen bidrar 
til yngre alder ved avlagt grad. Dette er fremhevet som øn-
skelig blant annet i Forskningsmeldingen. Kanskje får vi da 
forskere med flere aktive år i forskningen, men vi trenger 
flere svar på hvor mange forskerlinjestudenter som fortsetter 
forskning etter avlagt grad enten fulltid eller parallelt med 
klinisk arbeid. 
Diskusjonen etter innlegget trakk frem at vel er det stor vekst 
i antall doktorgrader, men en stor andel har ikke legebakg-
runn, og selvom det er ønskelig med unge forskere så er det 
i noen fagområder nødvendig med en del klinisk erfaring for 
å rent praktisk å kunne utføre forskningen.

Årsmøte og forsknings-
politisk seminar i Bergen

  AV RUnE B. JAKoBSEn

LVS avholdt sitt årsmøte og årlige seminar 18. og 19. april 

på Haukeland sykehus. I år var temaet forskningspolitikk 

med særlig vekt på forskningsskolering i grunnutdanningen 

og   spesialiseringen av leger.  Her følger noen utdrag fra            

innleggene og debatten.



Ikke rom for flere hvileskjær

Bent Høie fra Høyre hadde takket ja til å komme og presen-
tere Høyres syn på forskningssatsing og forskningsrekrutt-
ering i norsk helsevesen. I løpet av innlegget var han innom 
flere sentrale punkter. Blant dem var om de medisinske 
fakultetene og helseforetakene burde knyttes tettere sammen 
som et svar på utfordringene med at mye forskningsfinansier-
ing utdeles via helseforetakene og en vanskeligere rekrutter-
ing til heltidsprofessorater på universitetet. Samtidig er det 
en utfordring å sikre at helseforetakene prioriterer forskning 
i en økonomisk og tidsmessig presset hverdag. Høie støttet 
at en stor del av forskningsfinansieringen skjer via helsefore-
takene, men at det kanskje kan være aktuelt å stille flere krav 
til forskning i løpet av spesialistutdanningen for å sikre at 
helseforetakene prioriterer forskning. Høie var også innom 
problemstillinger som har vært diskutert i LVS, som at det er 
bekymringsfullt at færre leger rekrutteres til stillinger på uni-
versitetet (Høyres svar: mer lokal lønnsdannelse i Staten) og 
midlertidige stillinger for LIS-leger (Høyres svar: vanskelig, 
ikke god enkel løsning). Høie var kanskje mest konkret ve-
drørende Høyres ønsker om forandringer i helseforetaksord-
ningen med å opprette en operativ nasjonal helse- og syke-
husplan og en avvikling av de regionale helseforetakene.
Med dagens prognoser for stortingsvalget til høsten ser det 
ut som om det kan gå mot regjeringsskifte, og det var der-
for svært interessant å lytte til Høies innlegg. Han demon-
strerte god innsikt i utfordringene for forskning innen helse. 
Så gjenstår det å se hva som blir omsatt i handling hvis det 
faktisk blir et regjeringsskifte.

Hvordan legger helseforetakene til rette for å sikre seg 
forskningskompetanse?

Stener Kvinnsland, adm. direktør på Haukeland, Lars 
Vorland, direktør Helse-Nord RHF, og Erlend Smeland, 
fagdirektør ved OUS, hadde alle innlegg om forskningen i 
helseforetakene. Dette er tema vi vil komme tilbake til i se-
nere nummer av LVS-info. Det er liten tvil om at finansier-
ing av forskning i stadig større grad skjer via helseforetakene. 
Det ble nevnt planer om at helseforetakene kan komme til 
å opprette egne rene forskerstillinger på sykehus og legge til 
rette for bedre vilkår for at alle leger, ikke bare universitets-
tilknyttede, bør kunne forske. Kanskje har universitetene 
mer å tjene på å jobbe tett med helseforetakene for å legge 
til rette for gode dobbeltløp for både PhD-stipendiater og 
professorer?

Forskning ikke lenger tellende i spesialistutdanningen

Hans Petter Aaarseth fra Helsedirektoratet presenterte ar-
beidet med ny spesialistutdanning. Dette er også noe vi vil 
komme sterkere tilbake til i høstens nummer av LVS-info, men 
den kanskje største overraskelsen er at den valgfrie sideutdan-
ningen vil bli foreslått fjernet. Dette betyr at forskning ikke 
lenger vil kunne være en tellende del i spesialistutdanningen. 

Dette skapte naturlig nok stort engasjement i salen. Det er 
ikke vanskelig å forestille seg at dette kan komme til å få stor 
innvirkning på rekruttering til forskning. Konsensus blant 
deltakerne på årsmøtet var at dette var en klar svekkelse av 
spesialistutdanningen. Dette var forøvrig også et tema som 
ble debattert intenst på Legeforeningens landsmøte i juni (se 
for eksempel http://tidsskriftet.no/article/3031514/)

Årsmøte og middag

Årsmøtet ble gjennomført i god ro og orden med valg av nytt 
styre (se boks) og utdeling av Orkideprisen til Amund Gulsvik 
(se egen sak). Etterfølgende var det hyggelig årsmøtemiddag i 
Bergens storstue Bellevue restaurant. 
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Nytt styre i LVS.
På årsmøtet ble det valgt nytt styre for LVS for de 

kommende to årene. LVS-info kommer tilbake med 
presentasjon av nye styremedlemmer og varamedlemmer 

i høstnummeret. 
Valgt for perioden 1. september 2013 – 31. august 2015

 
 Leder:

Kirsti Ytrehus, professor, UiT
 

Styremedlemmer:
Espen Saxhaug Kristoffersen, stipendiat, UiO

Christian Vedeler, professor,UiB
Siv Kvernmo, professor, UiT

Helge Bjørnstad-Pettersen, førsteamanuensis, NTNU
 

Vara 1: Tor-Arne Hagve, professor, UiO
Vara 2: Liv Augestad, post doc, UiO

Vara 3: Anna Midelfart, professor, NTNU
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Forskningsmeldingen kort oppsummert

Meldingen slår fast at målet for norsk forskningspolitikk er å 
finne løsninger på globale utfordringer, fremme god helse og 
mindre sosiale helseforskjeller, gi grunnlag for en forsknings-
basert velferdspolitikk og et kunnskapsbasert næringsliv i 
hele landet. Virkemidlene for å oppnå dette er et velfunger-
ende forskningssystem, høy kvalitet i forskningen, høy grad 
av internasjonalisering, en effektiv utnyttelse av forskning-
sressurser og resultater. 
Tilstanden i norsk forskning har nylig vært evaluert, og 
Norge anbefales å utvikle kunnskapsintensive næringer som 
tillegg til oljeindustrien. Enkelte fagområder anbefales å pub-
lisere mer i prestisjetunge tidsskrifter. Norge har høyt utdan-
ningsnivå, mange forskere, men kapasiteten i naturvitenskap 
og teknologi er relativt lav. Rekruttering, karriereveier og 
kjønnsbalanse er et forbedringsområde. Internasjonal mobil-
itet er for lav. Norske forskere anbefales i større grad å søke 
EU-midler. 
Regjeringen mener at forskningen i Norge er bra og med 
potensial for å heve kvaliteten på norsk forskning ytterligere. 
Regjeringen vil legge bedre til rette for dristighet og fornyelse 
i forskningssystemet, fremme sterkere internasjonalisering i 
deler av systemet og bedre samspillet om utvikling og bruk 
av kunnskap. 

Hvileskjæret i norsk forskning

Det har vært et hvileskjær i norsk forskning siden 2007. 
Hvileskjæret har betydd at bevilgningene til forskning ikke 
har økt mer enn prisstigningen i samfunnet ellers. Vi er der-
for langt fra målet om å bruke 3% av BNP på forskning. 
Hvordan har hvileskjæret sett ut fra min side som basalme-
disiner	og	grunnforsker?	Tilslagsprosenten	i	forskningsrådets	
frie prosjekter (FriPro) har gjennomgående vært svært lav, 
under <10% av alle prosjekter blir innvilget. Det har vært 
vesentlig bedre i helseforetakene i samme periode. Her er 
innvilgelsesprosenten typisk på rundt 25%. Det har gitt en 

kraftig konkurransedreining for forskere innen basalmedisin 
som ikke er tilknyttet helseforetakene. Sjansen for å nå igjen-
nom med søknader om basalmedisinske prosjekter i FriPro 
er enda dårligere når kollegene i helseforetakene har så mye 
bedre finansiering av sine prosjekter gjennom helseforetak-
ene, og dermed har mer å vise til i sine søknader til NFR. 
Det er få andre kilder til såkornsmidler for forskningspros-
jekter. Norske finansieringskilder utover NFR og helse-
foretakene er Kreftforeningen, Extrastiftelsen Helse og 
Rehabilitering og diverse små fond og legater. Dette er i kon-
trast til våre naboland, spesielt Sverige men også Danmark, 
der det finnes store private stiftelser som bidrar med til dels 
betydelige midler til finansiering av medisinsk grunnfor-
skning. Hvileskjæret og den norske mangelen på «såkorns-
midler» gjør at det er spesielt vanskelig å etablere seg som 
fersk forsker i Norge. Det er også vanskelig å være «nest-best» 
forsker, altså blant dem som sjelden eller aldri får tilslag på 
de store forskningsmidlene, men som likevel kan bidra bety-
delig både til forskning og forskerutdanning. 

Hvordan ser forskningsmeldingen ut fra 
grunnforskerens perspektiv

Når jeg leser forskningsmeldingen fra mitt perspektiv som 
medisinsk grunnforsker utenfor helseforetakene, er det in-
gen grunn til å juble over forskningsmeldingen. Ordet 
«Grunnforskning» er nevnt 12 ganger i hele forskningsmeld-
ingen. Det finnes ikke noe eget avsnitt om grunnforskning. 
Min konklusjon er at grunnforskning ikke er et prioritert 
område for regjeringen. Ordet «Forskerinitiert» er nevnt 6 
ganger i hele forskningsmeldingen. Min konklusjon er igjen 
at forskerinitiert forskning ikke er et prioritert område for 
regjeringen. 

Rekruttering til forskning

En stor utfordring for norsk forskning er rekruttering til 
forskning. Hvordan kvalifisere gode kandidater for de faste 

Kunnskap gir muligheter: 
Forskningsmeldingen

  AV AnnE SPURKLAnD

Regjeringens forskningsmelding kom i mars i år. På LVS sitt årlige kurs i forbin-

delse med generalforsamlingen, gav styremedlem Anne Spurkland en kort 

oppsummering av forskningsmeldingen fra grunnforskerens perspektiv.
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stillingene	 innen	 akademia?	 Tilgang	 på	 såkornsmidler	 er	
allerede nevnt som en stor hindring. Men også tilgang på 
midlertidige stillinger for erfarne postdoktorale forskere er 
en viktig hindring. Regjeringen foreslår i forskningmeldin-
gen å opprette 300 innstegstillinger naturvitenskap, medisin 
og teknologiske fag som en forsøksordning. Kandidatene 
skal vurderes på prestasjon ikke bare i forskning, men 
også undervisning og bidrag til fagmiljøet som sådan. 
Forskningsmeldingen gjør det ikke klart hvilket omfang i 
tid disse stillingene skal ha. Fire års perioder er for kort for 
å dokumentere evne til selvstendig forskning og bidrag til 
fagmiljøet ellers, mens syv år er tilstrekkelig og det som er 
vanlig utenlands. Regjeringen vil ellers fortsatt satse på PhD 
som virkemiddel til forskningsrekruttering. Norske forskere 
er lite mobile. Bare 1 av 4 flytter til ny region etter doktor-
grad. Regjeringen foreslår å opprette 20% bistillinger som 
virkemiddel for å fremme kunnskapsmobilitet mellom nor-
ske miljøer.

Internasjonal finansiering av norske forskere

Norge har relativt færre ERC grants enn de andre landene i 
Norden. Forskningsmeldingen påpeker at årsaken til dette 
må undersøkes nærmere. Jeg for min del synes svaret på 
dette spørsmålet er helt opplagt, og besvart i avsnittene over. 
Norge har færre forskere som er kompetitive på ERC nivå, 
fordi det er for få kilder til nasjonal finansiering av forskning. 
ERC grants premierer orginalitet og nyskapende forskning. 
Norske finansieringskilder premierer konsekvent det mot-
satte: Små skritt framover i samme retning er den strategien 
som gir størst sjanse for suksess. Det 7. rammeprogrammet 
til EU skal nå erstattes med i Horizon 2020. Norsk delta-
gelse her skal vurderes. På grunn av høyt BNP er bidraget fra 
Norge til EU forskningen høyere enn norske forskere klarer 
å få tilbake. Det er derfor nødvendig å finne andre mål på 
suksess i forhold til å hente tilbake ressurser fra EU.

Fremme kvalitet i forskningen

Regjeringen går inn for å styrke forskning og utvikling som 
virkemiddel i helse og omsorgstjenestene. Samhandlings, 
translasjons, praksisnær klinisk forskning og implementer-
ingsforskning vil bli prioritert. Det vil bli lagt til rette for 
økt gjensidig bruk av bistillinger mellom forsknings- og 
høyere utdanningsinstitusjoner og helse og omsorgstjeneste-
ne. Regjeringen vil utrede virkemidler som kan bidra til økt 
samarbeid mellom offentlige finansierte forskningsmiljøer 
og næringslivet. For at innsatsen innenfor profesjonsfaglig 
forskning skal bli mer fokusert og konsentrert, vil nasjonale 
utlysninger bli tatt i bruk. Det er uklart om dette også gjelde 
Helseforetaksmidler?	
Det vil bli en ny gaveforsterkningsordning, men forsterknin-
gen skal ikke være knyttet til gaven, men brukes til langsiktig 
forskning ved institusjonen. 

Det vil bli foretatt en helhetlig gjennomgang av finansier-
ingen i høyere utdanning og forskning: Finansieringen 
skal bidra til kvalitetsutvikling og arbeidsdeling mellom 
institusjonene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kvaliteten på norsk forskning er i hovedsak god, og Norge 
har et godt utbygd forskningssystem. Regjeringen foreslår 
ingen radikale omlegginger, men skal styrke norsk forskning 
med utgangspunkt i dagens struktur. FOU utgiftene skal på 
sikt utgjøre 3% av BNP, de offentlige utgiftene skal utgjøre 
1%. Det skal lages en langtidsplan for norsk forskning og 
utdanning fra og med 2015 budsjettet. Budsjettet skal gjelde 
for 10 år, og rulleres hvert 4. år.

Oppsummering

Fra grunnforskerens perspektiv inneholder ikke forskning-
smeldingen så mye å bli begeistret for. Det mest positive er 
forslaget om innstegsstillinger og en rullerende 10 års plan 
for forskningsfinansering. Det er en slående mangel på vilje 
til å satse på forskerinitiert grunnforskning, og en stor vilje 
til styring av forskningen gjennom tematiske satsinger. Det 
er et ønske om at norske forskere skal hente tilbake mer for-
skningsmidler fra EU og ERC, men det er en manglende 
forståelse for at det er en sammenheng mellom hvordan 
forskningen finansieres og styres i Norge og hvilke mu-
ligheter norske forskere har til å lykkes på den europeiske 
konkurransearenaen.
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Jeg forsker på stamceller. Mer spesifikt prøver jeg å finne 
ut om det går an å bruke stamceller til å reparere brusk-
skader, som man for eksempel pådrar seg i forbindelse 
med korsbåndsskader, og hindre sekundær artrose.
 
Jeg har vært så heldig å få et universitetsstipend med un-
dervisningsplikt, heldig på to måter: 1. Jeg får lov til å 
undervise, noe jeg synes er utrolig gøy og 2. Mine lønns-
midler er ikke for tre, men fire år. I en verden der det 
er ganske utfordrende å få til tre artikler på tre år hjelper 
det betraktelig med et år ekstra. Så etter å ha tenkt litt og 
konsultert familien, ble konklusjonen at jeg hadde tid til å 
reise ut og lære noe nytt.

Så	var	det	spørsmålet	om	hvorhen?	Gruppen	jeg	er	en	del	
av har de siste par årene samarbeidet med en gruppe på 
Broad Institute i Boston. Mer spesifikt har vi jobbet sam-
men med Tarjei Mikkelsen, en ung bergenser som de siste 
16 årene har utdannet seg og forsket på Broad Institute, 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) og
Harvard. I løpet av den perioden har han vært delaktig 
i en perlerekke av publikasjoner som første-, med- og 

sisteforfatter, hovedsakelig med vekt på epigenetikk og 
sekvensering. 

Broad Institute i seg selv fortjener en kort presentasjon. 
Som mange amerikanske institusjoner, bygninger og sted-
er er Broad Institute oppkalt etter en filantrop som har 
donert penger. I forbindelse med avslutningen av det hu-
mane genomprosjektet på slutten av 1990-tallet og tidlig 
2000-tallet dukket det opp et ønske om å etablere et eget 
institutt med dette som utgangspunkt. Eli Broad, en styr-
trik forretningsmann fra Detroit, syntes dette var en god 
ide og donerte 100 millioner dollar, sånn i første omgang, 
etterfulgt av nye 100 millioner et par år etter, og for liksom 
å runde det av 400 millioner til etter ytterligere noen år. 
Og vips, så hadde man et institutt med eget 7-etasjers lab-
oratoriebygg i hjertet av Cambridge, rett ved MITs cam-
pus. I starten var Broad formelt sett organisert under MIT 
og Harvard, men de siste årene har det vært en uavhen-
gig institusjon med eget styre. Tilknytningen til MIT og 
Harvard er dog fortsatt sterk, alle gruppeledere ved Broad 
har en professorstilling ved et av de to lærestedene. 

Med andre ord, det var naturlig å spørre Tarjei om det var 
mulig å besøke hans gruppe. Det var det, så da var det bare 
å søke om reisestipend. 

Midt i mai dro jeg over atlanten og jeg har nå i noen uker 
vært ”visiting researcher” eller en slags flue på veggen 
om man vil, ved Broad Institute. Og det har vært veldig 
interessante uker. To av Tarjeis postdoker holder til ved 
Harvard Stem Cell Institute, så jeg har først fremst tilbrakt 
tid i laben sammen med dem, og fått innblikk i deres pros-
jekter. Og det er ganske kule prosjekter. Den ene jobber 
med induserte pluripotente stamceller, såkalte iPS-celler, 
der en vanlig hudcelle manipuleres til å bli en stamcelle 
– denne prosessen reprogrammering. Han har laget en hu-
man cellelinje der reprogrammeringen til pluripotens skjer 

Ut på høsten i fjor dumpet det inn en mail om at UiO utlyste reisestipend 
for inntil seks uker for stipendiater. Hmmm, tenkte jeg, kanskje noe å 
forsøke seg på. Har jeg tid? Og hvorhen? 

FOrSKNiNg i BOStON
AV RUnE JAKoBSEn, STIPEnDIAT VED InSTITUTT 
foR mEDISInSKE BASALfAg, UIo
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effektivt og reproduserbart ved tilsetning av doxycyclin til 
cellene. Cellelinjen har han blant annet brukt til å screene 
et stort bibliotek med mer enn 3000 små inhiberende 
molekyler mot mange hundre gener som kan ha betyd-
ning for reprogrammering. 

Den andre postdoken har utviklet en metode for single-
cell RNA-sekvensering, som er både billig og effektiv. Så 
effektiv at hun på to uker kan sekvensere RNA fra 10.000 
enkeltceller. Det kan jo være litt vanskelig å forholde seg 
til om det er mye eller lite, med mindre man selv forsker 
i dette feltet. Til sammenligning ble det i mai publisert 
en artikkel i Nature der forskere hadde analysert RNA fra 
kun 18 celler, og generelt har artikler om single-cell RNA-
sekvensering hatt resultater fra langt færre enn 100 celler 
totalt til en pris som er hundre ganger dyrere per celle.

Mens jeg har vært her har hun presentert resultatene for 
både internasjonale og lokale forskere – og som man kan-
skje kan gjette, har det ikke skortet på forespørsler om å 
etablere samarbeid! Generelt er det en stor interesse for 

å analysere på enkeltcellenivå her 
borte, og mange foredrag jeg har hørt 
har fokusert på dette. Selv om det 
ikke alltid er åpenbart hva fordelen 
er, så er jeg helt sikker på at antal-
let av ”single-cell-papers” kommer til 
å øke dramatisk de neste årene. Alle 
som jobber med primærceller har 
nok lurt på om ikke heterogeniteten 
er større enn det vi måler. Nye enkelt-
celleanalyser av mange tusen celler 
kan kanskje bringe oss litt nærmere 
årsaken til denne heterogeniteten når 
stamceller for eksempel differensieres 
til brusk- eller beinceller.

Et annen interessant observasjon fra 
mitt opphold her er at bioinforma-
tikere og biostatistikere blir stadig 
viktigere deltakere i forskningen. Når 
man får resultatene fra sekvenser-
ingen av RNA-transkriptomet fra 

10.000 enkeltceller, så er datafilen veldig, veldig stor – og å 
håndtere denne formen for ”Big Data” en stor utfordring. 
På godt norsk er det klin umulig uten ganske omfattende 
kunnskaper innenfor datahåndtering og programmering. 
Jeg tror ikke jeg har vært på noen foredrag her borte der 
ikke biostatistikere enten har presentert deler av resultatene 
eller har vært sterk involvert i forskningen fra start til slutt. 
Jeg tror det blir helt nødvendig for basalforskere, det være 
seg med biologi- eller medisinbakgrunn, å inkludere et se-
mester eller to med biostatistikk i forskningsutdanningen 
hvis man skal kunne dra nytte av de nye teknikkene som 
har blitt tilgjengelige, spesielt innen sekvensering av DNA 
og RNA. Og for gruppeledere eller aspirerende sådanne 
vil det nok også være svært nyttig om man skaffer seg mer 
kompetanse i håndtering og analyse av slike enorme datas-
ett. I løpet av min tid i laben her borte har jeg laget en god 
håndfull RNA-biblioteker fra frisk og artroseskadet brusk, 
så etter sommeren regner jeg med å bli smertelig klar over 
manglende bioinformatikkunnskaper. Jeg må nok forsøke 
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å finne en snill bioinformatiker som kan overtales til å 
bidra.

Men ikke alt har her borte har handlet om basalforskning. 
Hele byen er jo full av forskningsinstitusjoner og univer-
sitetssykehus. I løpet av ukene har jeg også fått med meg 
et besøk på simuleringssenteret på Brigham & Womens 
Hospital og en rekke forskningsmøter i forskningsgrup-
pen til kirurgen Atul Gawande på Harvard School of 
Public Health. Gruppen til Gawande forsker på hvordan 
sjekklister kan være et enkelt middel til å sikre god medis-
insk behandling. Arbeidet deres begynte med utviklingen 
av WHOs Safe Surgery Checklist, som det for eksem-
pel er beskrevet i boken A Checklist Manifesto. Har du 
ikke lest boken, kan den sterkt anbefales. Nå jobber de 
med sjekklister på en rekke forskjellige felt som for eks-
empel Safe Childbirth Checklist i Afrika og End of Life 
Care Communication Checklist ved Dana Farber Cancer 
Institute i Boston.

Hva sitter jeg så igjen med etter seks uker i 
Boston?	Først	og	fremst	at	tempoet	her	er	
meget høyt. Antallet forskere og mengden 
ressurser blir til en slags kritisk masse hvor 
veien fra tanke til eksperiment er utrolig 
kort – og når man støter på et problem så er 
det svært sannsynlig at en av verdens frem-
ste eksperter på akkurat det sitter på et kon-
tor en etasje over eller under – eller i verste 
fall i nabobygget. Det blir det produktiv 
forskning av.
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Forskningsresultater gjemt i skuffen

Problemet med selektiv publisering av forskningsresultater 
har lenge vært kjent og omtalt i forskningslitteraturen: stud-
ier med positivt resultat blir generelt publisert oftere enn 
studier med negativt resultet. Det har vært flere forsøk på å 
gjøre noe med denne seleksjonen. Et viktig skritt på veien var 
obligatorisk forhåndsregistrering av alle kliniske studier fra 
2005, men dette har dessverre ennå ikke gjort alle forskning-
sresultater tilgjengelig. 

For tiden pågår et internasjonalt arbeid for offentliggjøring av 
resultater fra kliniske studier, både nye og gamle. ”All Trials 

Registered, All Results Reported”, alltrials, er et initiativ 
fra flere organisasjoner og enkeltpersoner, bl.a. BMJ, James 
Lind Initiative, the Centre for Evidence-based Medicine, 
Sense About Science og Ben Goldacre. Fra januar i år har 
de fått over 50000 underskrifter, og svært mange sentrale 
institusjoner har støttet arbeidet for at alle kliniske studier 
skal registreres og at alle resultater blir rapportert. De har fått 
myndigheter både i EU og USA på glid for å tvinge fram of-
fentliggjøring av kliniske forskningsresultater, blant annet på 
legemidler, men målet er ikke nådd ennå. Jeg oppfordrer alle 
til å støtte dette arbeidet! Se www.alltrials.net.

AnJA mARIA BRænD, LEgE og STIPEnDIAT 
VED AVDELIng foR ALLmEnnmEDISIn, UIo

Tenk deg at du er med i et forskningsprosjekt. Du stiller kroppen og helsa til rådighet for 
at vitenskapsfolk skal utvikle og prøve ut en medisin som kan hjelpe syke mennesker, 

kanskje deg selv, kanskje andre. Godtar du at det de finner ut i dette forskningsprosjektet 
kanskje aldri blir gjort kjent for andre? Og at lignende prosjekter gjøres på nytt fordi resul-
tatene aldri ble gjort kjent?

Tenk deg at du blir syk. Legen din undersøker på skikkelig vis all tilgjengelig kunnskap 
om en behandlingsform, og dere blir enige om at du skal få denne behandlingen. For alle 

rapporter om denne medisinen viser at den virker. Aksepterer du at alle rapportene som viser 
at den ikke virker, eller kanskje gir plagsomme eller farlige bivirkninger, ligger dypt begravet 
i en skuff?

Tenk deg at staten skal godkjenne nye medisiner på det norske markedet. Det er søkt om 
godkjenning av en ny medisin mot en sykdom der det finnes velprøvd behandling fra før. 

Er det greit for deg at myndighetene ikke krever at den nye dyre medisinen er bedre enn den 
gamle billige? Er det greit at den ikke en gang trenger å ha vært sammenlignet med den gamle 
medisinen? Er det greit for deg at dokumentasjonen som ligger til grunn for godkjenningen 
holdes hemmelig? 
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Forskningsresultater gjemt i skuffen

Ben Goldacre har skrevet en pop-
ulærvitenskapelig bok, Bad Pharma 
- How drug companies mislead doc-
tors and harm patients. Boka har 
fått mye oppmerksomhet og mange 
lesere. Den er veldokumentert og 
tar utgangspunkt i nettopp ”miss-
ing data”, før den går gjennom ut-
viklingen av nye legemidler, myn-
dighetenes rolle, klinisk utprøvning 
og markedsføring. Visstnok er boka 
en bestselger på Akademika på 
Domus Medica i Oslo, noe som 
tyder på oppløftende faglig engasje-
ment på fakultetet. 

David Healy har i flere år skrevet 
kritisk om legemiddelindustriens 
påvirkning på faglitteraturen, spe-
sielt med utgangspunkt i hans eget 
fagfelt, psykiatri. I hans siste bok, 
Pharmageddon, tar han et historisk 
utgangspunkt i en beskrivelse av 
hvordan ordningen med patenter på 
legemidler la grunnlaget for en me-
disinsk utvikling styrt av farmasøyt-
isk industri. Han beskriver hvor-
dan det vris på viktige detaljer i 
legemiddelforskningen, hvordan 
forskning og markedsføring glir 
over i hverandre, og hvordan diag-
noser også markedsføres for å øke 
markedet og salget.

 

Ben Goldacre: Bad Pharma – How drug companies mislead 
doctors and harm patients 
London: HarperCollins Fourth Estate, 2012. 
ISBN 978-0-00-735074-2

David Healy: Pharmageddon
Berkeley, CA: University of California Press, 2012. 
ISBN 978-0-520-27098-5

Sommerlektyre?

Selektiv publisering av forskningsresultater er også viktige tema i to bøker fra 2012.
Begge bøkene er krasse i sin kritikk av farmasøytisk industri og er forstemmende lesning.
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TRENGER DU EN FAGFORENING SOM KAN 
TALE DIN SAK SOM LEGE OG FORSKER?

mELD DEg Inn I LVS! øKT STøRRELSE gIR øKT SLAgKRAfT.

Ta	kontakt	med:	Christina	Bråthen	Holte		•	Tlf.	23	10	90	00
 E-post: christina.brathen.holte@legeforeningen.no

interessert i planen for revisjon av 
medisinstudiet i Oslo?

Planen er for tiden ute for høring og 
kan leses her:

http://www.med.uio.no/om/prosjekter/oslo-2014/

Jonsvannsveien 137
7048 Trondheim  

Telefon 73 82 12 12
firmapost@offset-trykk.com
www.offset-trykk.com

Trykk • Kopi • Plott
Offset-Trykk Trondheim AS er en allsidig aktør innen grafisk produksjon i Midt-Norge. 
Vi har en moderne utstyrspark samt medarbeidere med faglig tyngde & serviceinnstilling.

Derfor kan  vi tilby dere et totalprodukt som tilfredstiller det beste som er på markedet i dag. 
- Og vi jobber hele tiden for å videreutvikle oss.

Nå kan du sende din ferdige PDF-fil via hjemmesiden vår direkte til trykk. 
Klikk deg inn på  www.offset-trykk.com  så ser du hvor enkelt det er.



Her følger priskomiteens begrunnelse for tildelingen.
Amund Gulsvik har ivaretatt mange viktige oppgaver for 
Leger i Vitenskapelige Stillinger (LVS) både regionalt og sen-
tralt. I tillegg har han innehatt en rekke andre viktige verv for 
Legeforeningen og han er en internasjonal kapasitet innenfor 
sitt fagfelt. 
Amund Gulsvik var styremedlem i LVS 2002-2005, nestled-
er i LVS 2005-2008 og leder av LVS i perioden 2009-2011. 
Han var Landsmøterepresentant i Legeforeningen i perioden 
2008-2011. 
Han var i perioden 2002-2011 hovedtillitsvalgt for LVS ved 
Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus. I 
denne perioden hadde han ansvar for lønnsforhandlinger i 
Spekter tariffområde ved Haukeland Universitetssykehus 
i nært samarbeid med Overlegeforeningen og var hoved-
forhandler ved lokale lønnsforhandlinger i det statlige tar-
iffområdet ved Universitetet i Bergen. 
Amund Gulsvik var leder i arrangementskomiteen for LVS 
årsmøte/forskningspolitiske seminar i Bergen i 2004 og 2008 
Han tok i 2005 initiativ til levekårsundersøkelsen blant LVS 
medlemmer. Resultatene ble publisert i en serie artikler i 
Tidssskrift for den norske Legeforening, og har dannet et 
viktig bakteppe for tillitsvalgtarbeidet med lønns- og arbeids-
vilkår for LVS medlemmer de senere år. 

Fra 2005-2011 var han også leder av Akademikerne ved 
Universitetet i Bergen og fast medlem av Forhandlingsutvalget 
og Arbeidsmiljøutvalget ved Universitetet i Bergen. 
Fra 2008-2011 var Amund Gulsvik medlem av 
Forskningsutvalget i Den norske legeforening og fra 2010-
2011 også medlem av Legeforeningens Samarbeidsgruppe 
for forskning, et utvalg opprettet av Hege Gjessing med rep-
resentasjon fra Yngre Legers Forening, Overlegeforeningen 
og LVS. Av andre faglige verv kan nevnes at han var sekretær 
for Norsk forening for lungemedisin 1974-1975, leder 
av Legeforeningens spesialitetskomite for lungesykdom-
mer 1980-1994 og Leder av Den norske Legeforenings ar-
beidsgruppe for diagnostikk og behandling av KOLS fra 
2000-2008. 
Foruten sin mangeårige store innsats for LVS har Amund 
Gulsvik også en imponerende vitenskapelig og faglig meritt-
liste. Kort kan nevnes at han er professor i lungesykdommer 
og har hatt stor betydning for den vitenskapelige utvikling 
av lungemedisinfaget i Norge med hovedvekt på KOLS 
epidemiologi. Han var også helt sentral for oppbygging av 
den moderne Lungeavdelingen som vi i dag kjenner ved 
Haukeland Universitetssykehus. Han har veiledet 36 kandi-
dater fram til PhD/dr. med. grad og har 260 A-publikasjoner 
på PubMed. 
       Eva Gerdts og Anne Spurkland, Orkidepriskomiteen
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Orkideprisen 2013
På LVS´ årsmøte i april ble Professor emeritus Amund gulsvik tildelt 
Orkidéprisen 2013 for sin mangeårige og omfattende innsats for LVS.

Vi gratulerer! 
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Returadresse: Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

Hovedtillitsvalgt/varatillitsvalgt ved universitetene

Svend Davanger Universitetet i Oslo
Henrik Huitfeldt (vara) Universitetet i Oslo

Einar Svendsen Universitetet i Bergen
Christian Vedeler (vara)  Universitetet i Bergen

Helge Bjørnstad Pettersen NTNU, Trondheim
Anna Midelfart (vara) NTNU, Trondheim

Yngve Figenschau  Universitetet i Tromsø
Knut A. Holtedahl (vara) Universitetet i Tromsø
Gro Østli Eilertsen (vara) Universitetet i Tromsø

“Piled Higher and Deeper” by Jorge Cham

trykt med tillatelse fra www.phcomics.com


