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Selv om helsepolitikken i Norge preges av diskusjoner 
om hvordan vi skal nå målet om “mest mulig helse for 
hver krone”, er vi alle sammen opptatt av at vi skal ar-
beide for ytterligere forbedring og være forberedt på 
framtidas utfordringer i Norge. Mange av oss er også 
opptatt av helse i globalt perspektiv. Forsker vi, så kjen-
ner resultatene våre ingen landegrenser, og vi publiserer 
gjerne internasjonalt. Underviser vi, så har vi også som 
mål at våre studenter skal kunne reise ut og gjøre en god 
jobb utenfor Norge. 

Vår forskning og utdanningsaktivitet har et bedre 
helsevesen som mål, men arbeidet vårt er langsiktig. 
Langsiktighet er så lett å glemme både for politikere og 
byråkrater av forskjellig slag. Når vi tar opp en ung le-
gestudent, så er det kanskje 12-15 år til han eller hun er 
ferdig spesialist i allmennmedisin, psykiatri eller kirurgi 
og skal sette sitt preg på klinisk medisin i Norge. Gjør 
vi et funn i laboratoriet, må dette etterprøves i andre 
laboratorier, tolkes og gradvis overføres til klinisk test-
bare ideer rundt endring i terapi eller nye medikamenter. 
Hvor lang tid dette tar, kan vi aldri planlegge. En inter-
vensjon som skal bedre folkehelsen kan ha et perspektiv 
som kanskje går over en generasjon, og det kan ta 25 år 
før resultatet viser seg. 

Derfor er arbeidet med den nye visjon for Helse-Norge 
bra, her er det fokus på langsiktighet. Mange av de som 
deltar i arbeidet med HelseOmsorg21 er LVSere, vi vil gi 
honnør til dere for innsatsen og ser fram mot det endeli-
ge dokumentet som skal være ferdig sommeren 2014. 

Godt nyttår!
     Kirsti Ytrehus 
     Leder LVS

PS. Prosessen med å lage dokumentet HelseOmsorg21 
er åpen og om juleferien har mange ledige timer så er 
det mulig å gå inn på Legeforeningens nettsider for å 
se på dokumentene og fremme synspunkter. LVSstyret 
vil bidra til de kommentarer Legeforeningen skal gi. Vi 
er mottakelig for medlemmenes synspunkter i denne 
saken.      
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Kjære LVSere!

Mitt første budskap i dag er vi har et godt helsevesen i Norge. Jeg har selv 
i høst benyttet meg av det, og er heldigvis overbevist om jeg ikke hadde 
trengt å dra til noe annet land for å få den hjelpen jeg trengte.   

  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 har LVS-info truffet John-Arne 
Røttingen som leder 21-prosessen HelseOmsorg21. Les 
om hva målet er for prosessen og hvor langt den er kom-
met. Den endelige rapporten fra HelseOmsorg21 kan 
komme til å legge sterke føringer for medisinsk forskning, 
innovasjon og utdanning de kommende årene. Når du 
leser dette nummer av LVS-info ligger arbeidsgruppenes 
utkast til rapporter ute til en åpen kommentarrunde.

Har du et papirløst kontor? Det har ikke jeg - ennå! 
Visjonen om et papirløst samfunn har vist seg ikke helt 
å slå til. Selv om alle artikler i dag lastes ned som elek-
troniske PDF-versjoner, så er utskrift på papir fortsatt 
normen for de fleste. Men det finnes nå faktisk brukbare 
måter for å organisere og arkivere forskningsartikler på 
bærbar PC og nettbrett, der endringer og uthevninger 
automatisk synkroniseres. Jeg tror i hvert fall jeg kom-
mer til å skrive ut litt færre artikler i fremtiden.

Vi presenterer også noen av tankene rundt en omorgan-
isering av PhD-utdanningen ved Universitet i Oslo. I 
2012 ble det tatt opp 249 doktorgradsstipendiater ved 

Det medisinske fakultet i Oslo, det er mange - og det 
får naturligvis en del praktiske konsekvenser for hvordan 
man skal organisere utdanningen. Sammenholdt med 
et samfunn i forandringer må det tenkes nytt om både 
innhold og organisering.

Statsråder og inhabilitet har denne høsten vært en gjen-
ganger i mediene i forbindelse med regjeringsskiftet. 
Men inhabilitet er også en problemstilling akademia 
må hanskes med. I dette nummer tar Johan Storm fra 
Universitetet i Oslo dette opp i et debattinnlegg. 

Sist, men ikke minst, foreslår vi to bøker som du bør lese 
i 2014 - begge av Peter Gøtzsche, leder av det nordiske 
Cochranesenteret i København. Den ene dykker rett ned 
i debatten om mammografiscreening der resultater fra 
norsk forskning står sentralt. Den andre er en sterkt kri-
tisk gjennomgang av den farmakologiske industrien og 
dens rolle i medisinen. 

De beste ønsker for 2014!
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“I denne søte juletid bør man seg rett fornøye” står det i salmen - vel og bra det, 
men akkurat nå føles det allermest hektisk. Rapporter og artikler som skal være 
ferdig før jul, og en avhandling som er i sluttfasen. Nok engang penger på kon-
toer som må brukes opp hvis ikke pengene skal forsvinne ut i ingenting - forstå 
det den som kan. Men heldigvis også hygggelige julemarkeder og julekonserter 
- og nå i disse dager endelig snø i hovedstaden slik at det kanskje blir skiføre her 
også, som det har vært i andre strøk i ukesvis - og kanskje hvit jul. 

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.
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Nye styremedlemmer i LVS
På årsmøtet i LVS ble det valgt inn flere nye medlemmer og varamedlemmer i styret. 

Vi har bedt dem komme med en kort liten presentasjon av seg selv og det de 

mener er det viktigste for LVS fremover.

Siv Kvernmo (f. 1958) 

Jeg er 58 år, vokst opp i Finnmark og Troms og har studert medisin ved UiT. Jeg er spesialist i barne- og              
ungdomspsykiatri, men har også jobbet som allmennlege.
Jeg tok min doktorgrad i 2000 og var etter denne post doc ved Senter for samisk helseforskning. Jeg ble prof-
essor i 2010 og har min hovedstilling ved Institutt for klinisk medisin ved UiT og en bistilling ved Barne- og 
ungdomspsykiatrisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Min forskning har i all hovedsak dreid seg 
om epidemiologiske studier på ungdoms psykiske helse og samisk helseforskning. Studiene har vært utført 
blant nord-norsk ungdom og med et spesielt fokus på urfolk og kulturelle faktorers betydning for psykisk helse. 
Nåværende forskningsprosjekt inkluderer flere registerstudier på unge voksnes helse, behandlingsforskning på 
angst og depresjon samt ADHD og ernæring. Å få til en god familie-barnestudie i Nord- Norge som både kan 
danne grunnlaget for en sammenlignende studie på samiske barns helse i Norden samt gi økt kunnskap om 
barns helse i Nord-Norge, er mitt hovedfokus nå innen forskning.
LVS er et nytt område for meg. For meg er det viktig å jobbe for at flere unge leger forsker og at både lønns- og 
arbeidsforhold legges til rette for dette. Forskning som tema må sterkere inn i alle spesialistutdanningene og 
antall dobbelkompetansestillinger bør økes betydelig de kommende år. 

Tor-Arne Hagve (f. 1953).

Jeg tok medisinsk embedseksamen fra UiO i 1979 og disputerte i 1986 med en studie av regulering av metabo-
lismen av lange flerumettede fettsyrer. Arbeidet senere ett år på Ohio State University og har hatt flere kortere 
opphold på Universitée de Bourgogne. Jeg var ferdig spesialist i medisinsk biokjemi i 1988 og har senere jobbet 
innen denne spesialiteten, hovedsakelig på Rikshospitalet og siden 2008 som overlege og professor II (UiO) på 
Ahus. De siste 7-8 år har jeg primært forsket på regulering av jernstoffskiftet med spesiell fokus på anemi ved 
kronisk sykdom. 
Jeg var i 15 år redaksjonssekretær for tidsskriftet ”Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 
og i ti år Managing Editor for samme tidsskrift. Siden 2005 hare jeg vært en av to redaktører for læreboken 
”Klinisk biokjemi og fysiologi” (Gyldendal) som brukes av en stor andel av studenter ved særlig UiO men også 
ved de andre universitetene.  Jeg har nærmest ingen erfaring med fagforeningsarbeide men jeg mener det er 
viktig at det legges til rette, både praktisk og økonomisk, for at flere leger kan engasjere seg i forskning, gjerne 
parallelt med en spesialistutdanning, og at det på et tidlig tidspunkt legges til rette for en karriere innen for-
skning for de som har lyst og talent. 

Liv Ariane Augestad (f. 1980)

Jeg er en glad Siddis (person fra Stavanger), medisinutdannet ved Universitetet i Bergen og med en PhD grad 
fra Universitetet i Oslo og Akershus Universitetssykehus. For tiden jobber jeg som postdoktor ved Avdeling for 
helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.
Prosjektet mitt forsøker å belyse deler av beslutningsgrunnlaget for å fordele ressurser i helsevesenet, nærmere 
bestemt kvalitetsjusterte leveår  -også kjent som QALYs. Hvilke styrker og svakheter har dette målet? Hvordan 
bør man kvantifisere helserelatert livskvalitet? Jeg er generelt interessert i prioriteringsdebatten, og hvilke fak-
torer som burde gå inn i beslutningsgrunnlaget. Ellers har jeg  en tendens til å henge meg opp i metode, spesielt 
dersom det skulle vise seg at den er dårlig. Da får jeg straks lyst til å skrive en artikkel som forklarer verden hvor 
dårlig den er. I LVS ønsker jeg naturlig nok å tale postdoktorenes sak. Hvordan kan vi best legge til rette for at 
personer som er interessert i forskning kan fortsette etter PhD-perioden? Jeg er opptatt av at det skal være mulig 
å  kombinere kliniske stillinger og forskning. Sist men ikke minst, det bør være karrieremessig og lønnsmessig 
gunstig å ha forskningskompetanse!



LVS-info kontaktet John-Arne Røttingen som leder pros-
essen for å høre hvordan det går. Arbeidet er organisert med 
en strategigruppe på topp og under denne fem arbeidsgrup-
per som medio desember offentliggjør utkast til delrapporter 
som vil bli lagt ut på nettsidene til HelseOmsorg21 med øn-
ske om kommentarer fra alle interessenter. Arbeidsgruppene 
har til dels basert seg på over 200 innspill som har blitt 
innsendt fra aktører fra universiteter, høgskoler, helseforetak-
ene, kommumene, instituttsektoren og næringslivet. 

Hva er en 21-prosess?
En 21-prosess er et aktørdrevet nasjonalt strategiarbeid for for-
skning og innovasjon på oppdrag fra regjering eller departe-
ment for å fremme forskningsbasert verdiskaping og utvikling 
på viktige samfunnsområder. Andre eksempler er OljeGass21, 

Klima21, Energi21 og Hav21 som alle har fått i oppdrag å 
legge grunnlaget for en målrettet, helhetlig og koordinert nas-
jonal innsats for forskning, utvikling  og innovasjon innen sine 
sektorer. 

Hva er målene til HelseOmsorg21?
HelseOmsorg21 skal i henhold til mandatet:
•	 identifisere	kunnskapsbehov,	styrker	og	svakheter	
 innenfor helse- og omsorgsforskning og -innovasjon 
 relatert til overordnede mål for sektoren og innovasjons- 
 og verdiskapingspotensialet
•	 se	forskning,	utdanning	og	innovasjon	i	sammenheng
  (”kunnskapstriangelet”)
•	 legge	til	rette	for	nytt	og	bedre	samspill	mellom	forskning	og
 verdiskaping på området
•	 synliggjøre	viktige	prioriteringer	fremover	og	hvordan	
 forskningsagendaen kan settes
•	 vurdere	og	eventuelt	foreslå	nye	tiltak	og	virkemidler	
 som kan bidra til å ta kunnskap i bruk i forebyggende arbeid,
 utdanningene, tjenestene og virkemiddelapparatet
•	 peke	på	muligheter	og	eventuelle	hindringer	for	samarbeid
 og nettverksutvikling mellom tjenestene, forskningsmiljøene,
 myndighetene, næringslivet og interessegrupper
•	 se	kunnskapsutviklingen	i	norske	fagmiljøer	i	sammen-	 	
 heng med nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer
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HelseOmsorg21 – en nasjonal strategiprosess
Intervju med John-Arne Røttingen

Helse- og omsorgsdepartementet har på vegne av regjeringen startet en 
prosess med å utvikle en ny forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- 
og omsorgs-sektoren. HelseOmsorg21-strategien skal være ferdig og legg-
es fram for Helse- og omsorgsdepartementet innen sommeren 2014. 

John-Arne Røttingen, 
leder av strategigruppen for 
HelseOmsorg21.

Strategigruppen: fra venstre: Erlend Smeland, Hilde Lurås, Arnfinn Sundsfjord, Jesper W. Simonsen, Anne Lise Ryel, Evy-Anni 
Evensen, Stig Slørdahl, Tom Pike, Ernst Omenaas, John-Arne Røttingen., Knut-Inge Klepp og Camilla Stoltenberg. 
Ikke tilstede: Eirik Næss-Ulseth, Toril Nag og Trude Andresen. (Foto: Sekretariatet, HelseOmsorg21)
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 AV RUnE JAKoBSEn
 og initiativ, som det europeiske rammeprogrammet 
 Horisont 2020, JPI’er og infrastruktur
•	 skape	en	helhetlig	tenkning	rundt	satsingen	på	helse-	og	
 omsorgskunnskap, samt teknologi gjennom å kople 
 myndigheter, tjenester, næringsliv, forskningsmiljøer 
 og høyere utdanning nærmere sammen.

Dette er grunnlaget for hovedmålet om at
HelseOmsorg21 skal bidra til 

•	 god folkehelse der medisinsk behandling og omsorg er 
 effektiv og av høy kvalitet, der helsepersonell er kompetent
 og pasientsikkerheten stor og brukermedvirkning er naturlig
 integrert. 
•	 næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling med  
 mål om lønnsomt norsk næringsliv og internasjonalt konku-
 ransedyktig FoU og innovasjon som kan tiltrekke seg 
 investeringer fra utlandet i både industri og FoU
•	 grensesprengende forskning  av høy internasjonal kvalitet 
 og betydning med FoU-miljøer i verdenstoppen samt 
 verdsettelse av forskningens egenverdi som kulturbærer.

En dristig øvelse!
Lederen for strategiprosessen i energisektoren har karakterisert 
Energi21 som en dristig øvelse og dette mener Røttingen også 
er sant for HelseOmsorg21. «Mandatet er omfattende og tid-
shorisonten kort. Utfordringene vi har er å dekke hele bredden 
i mandatet. Helse- og omsorgsektoren er stor og mangfoldig og 
står for en stor andel av den samlede norske forskningsinnsat-
sen – i alle fall den offentlige», sier John-Arne Røttingen som 
leder strategiarbeidet. ”Samtidig skal vi se nærmere på spørsmål 
som det på overordnet nivå innenfor sektoren ikke er gjort så 
mye systematisk på tidligere, slik som grenseflaten mot industri 
og næringsliv, og det å forbedre offentlig tjenesteleveranse, som 
sektoren står for en stor og viktig del av. Organisatoriske en-
dringer i sektoren, som samhandlingsreformen, reiser også nye 
forsknings- og innovasjonsutfordringer som vi må ta opp.” 

Prosessen med HelseOmsorg21 ble igangsatt under den forrige 
regjeringen, men hadde tverrpolitisk støtte og den nye regjerin-
gen har vært tydelig på at prosessen er viktig og fortsetter som 
planlagt.  ”Det vil bli en politisk prosess om de forslagene og 
anbefalingene som strategien fremmer, men det vil også være 
et ansvar for alle aktører å følge opp foreslåtte tiltak. Det er 
avgjørende for om strategiprosessen lykkes at den politiske viljen 
er til stede til å gjennomføre”, sier Røttingen. ”Vi gjør ikke job-
ben vår om vi ikke kommer opp med forslag til endringer som 
det uunngåelig er noe uenighet om og motstand mot. Da kom-
mer det an på politisk gjennomføringsvilje og -evne.” 

Kan prosessen bidra til at forventninger om inno-
vasjon og næringutvikling på helseområdet innfris?
I Norge er det noen småsuksesser i helse- og omsorgssektoren, 
men volumet er ikke sammenliknbart med for eksempel Sverige 
og Danmark, som har store næringslokomotiver innen medis-
insk innovasjon. Det sentrale spørsmålet er om det offentlige 
bør spille en mer aktiv rolle for å stimulere og legge forholdene 
til rette for ny næringsvirksomhet, eller om man skal gå ut fra 
at økonomien og markedet selv utnytter de mulighetene som 

finnes, og etablerer virksomhet når og dersom det er liv laga. 
”Jeg tror vi har konkurransefortrinn på enkelte områder innen-
for helseområdet, men de må stimuleres, og vi må identifisere 
de områdene som synes å ha særlige muligheter i Norge. Vi øn-
sker å  komme med innspill i denne debatten og bidra til en 
kunnskapsøkonomi som er bredere enn energi og havbruk,”, 
sier Røttingen. 

Fordeling av forskningsmidler
Et naturlig og viktig spørsmål av interesse for alle som er in-
volvert i medisinsk forskning, er diskusjonen om fordeling av 
forskningsmidler på regionalt versus nasjonalt nivå, ikke minst 
nå der det er uklart hva som skjer med de regionale helsefore-
takene. ”Mange er opptatt av hva som er riktig balanse i dette 
spørsmålet, og dette vil strategigruppa drøfte inngående uansett 
hvilken organisatorisk struktur som blir valgt for å erstatte da-
gens modell”, sier Røttingen, ”men det er bare en begrenset del 
av forskningsmidlene i spesialisthelsetjenesten som er underlagt 
en eksplisitt fordelingsprosess på regionalt nivå; en stor del av 
denne forskningsinnsatsen er knyttet til mikrobeslutninger på 
avdelings- eller endog på individnivå, der en finner rom for for-
skning og ser seg i stand til å mobilisere forskningsinnsats fordi 
en mener at det er viktig for virksomheten på dette nivået. Det er 
ressurser som teller tungt i kartleggingen av forskningsmidlene 
i sektoren, men som ikke er direkte knyttet til spørsmålet om 
fordelingsnivå”.

Hvor står prosessen nå?
De fem arbeidsgruppene (næringsutvikling, forskningskvalitet 
og internasjonalisering, kunnskapssystemet, kommunesektoren 
og globale helseutfordringer) har jobbet siden 11. september. 
13. desember legges deres utkast til delrapporter frem for en 
kommentarrunde som løper frem til 17. januar. Røttingen op-
pfordrer alle til å besøke www.helseomsorg21.no og lese rap-
portene. Alle interessenter vil kunne kommentere via nettsidene 
for en mest mulig åpen og inkluderende prosess.
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I tillegg står samfunnet overfor komplekse problemstill-
inger som krever tverrfaglige løsninger. Moderne me-
disinsk forskning er avhengig av utveksling på tvers av 
fagområder og samarbeid om utvikling av nye metoder og 
verktøy. ”Konvergens” er et begrep som ofte benyttes for å 
benevne dette behovet for integrering av ulike kunnskaper 
og disipliner.

Det er viktig at opplæringen av fremtidige forskere til-
passer seg endringene i forskningsfeltet. Dette krever økt 
fokus på forskerutdanningen. Det medisinske fakultet ved 
Universitetet i Oslo har i høst tilsatt tre nye forskerutdan-
ningskoordinatorer, en for hvert institutt, som skal arbeide 
med å modernisere forskerutdanningen i tett dialog med 
fagmiljøene ved instituttene. 

Nye trender i forskerutdanningen
En av oppgavene vi er i gang med er å gjennomgå kurstil-
budet i lys av kvalifikasjonsrammeverket.
Kvalifikasjonsrammeverket er et resultat av en interna-
sjonal trend. Studentenes læringsutbytte skal omfatte et 
bredt spekter av kunnskaper, ferdigheter og kompetanser.
 
For ph.d-utdanningen innebærer dette en kulturendring: 
Det skal ikke bare være forskningen og dens resultater som 
definerer utdanningen, men kandidatens samlede læring-
sutbytte. Selv om det individuelle forskningsarbeidet fort-
satt skal være stammen i doktorgradsutdanningen, er ikke 
formålet alene å fremme forskning. Ph.d.-programmet 
skal utdanne akademikere som innehar hele spekteret av 
kunnskaper, ferdigheter og kompetanser som er nødven-
dig for å arbeide ved moderne akademiske institusjoner.

Nye kurs og bedre læringsutbytte
Som et ledd i arbeidet med å implementere kvalifikas-
jonsrammeverket har vi gjennomgått den obligatoriske 
opplæringsdelen. Vi har utviklet et helt nytt obligatorisk 
kurs som gir innføring i generiske ferdigheter. Akademisk 
skriving, populærvitenskapelig formidling, posterpresen-
tasjoner, søknadsutvikling og innovasjon er blant temaene 
som tas opp. 

I tillegg har vi revidert introduksjonskurset ved at grunn-
leggende perspektiver og forskningstilnærminger illus-
treres gjennom et sammenbindende case: overvektsprob-
lematikk. Vi vil demonstrere hvordan det å hanskes med 
et problemkompleks som overvekt krever samarbeid på 
tvers av klassiske faglinjer, noe som igjen åpner for nye 
kunnskapsområder og –anvendelser.  På den måten vil 
ikke bare kandidatene få innføring i sentrale forsknings-
verktøy, men også innsikt i å arbeide tverrfaglig med å løse 
komplekse problemstillinger. Undervisningsmetodene vil 
også bli mer varierte ved at vi kombinerer generelle in-
nføringsforelesninger i metode, etikk og vitenskapsteori 
med ”workshops” der kandidatene blir presentert for eks-
empler på nye forskningstilnærminger. Det vil også bli satt 
av mer tid til gruppearbeid og gruppediskusjoner.

I tillegg til de to obligatoriske introduksjonskursene vil 
alle nye kandidater og deres veiledere bli innkalt til et opp-
startsmøte der de blir presentert for forskerutdanningens 
organisering og relevante kontaktpersoner.

Akademisk arbeid er i dag langt mer enn forskning. Søknader om eksterne midler, inno-
vasjon og formidling gjennom et bredt spekter av kanaler er eksempler på oppgaver som 
ligger til virksomheten.  

En forskerutdanning 
i forandring
AV HILDE I. nEBB, foRSKnIngSDEKAn, og EIVInD EngEBRETSEn, 
foRSKERUTDAnnIngSKooRDInAToR VED InSTITUTT foR HELSE og 
SAmfUnn, UnIVERSITETET I oSLo.
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Bedre prosedyrer og kvalitetssikring
En annen viktig oppgave vi arbeider med er å gjennomgå prosedyrer for oppstart, gjennomføring og avslutning av phd-
utdanningen med tanke på å skape mer effektivitet og bedre oversikt. Bedre ordninger for evaluering og kvalitetssikring av 
forskerutdanningen skal også på plass, slik at vi kan sikre en kontinuerlig kvalitetsutvikling.

Arbeidet med fornying av forskerutdanningen er i startfasen, men vi har stor tro på at vi gjennom denne moderniseringen 
vil skape en forskerutdanning som både kandidatene, fagmiljøene og samfunnet generelt kan ha tiltro til og være stolte av. 

Lurer du på hva legeforeningen og LVS 
mener?

Les alle høringssvar her:
http://legeforeningen.no/yf/
Leger-i-vitenskapelige-stillinger/
Horingsuttalelser/

Høringssvar fra LVS!
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Et organisert arkiv
Det finnes mange måter å organisere en elektronisk sam-
ling av artikler på. Noen sorterer etter tema og plasserer 
dem i egne mapper, andre legger alt etter årstall og for-
fatter eller sverger til operativsystemets søkefunksjon. 
Etter min mening er den enkleste og beste måten å la 
referanseprogrammet du sikkert allerede bruker, gjøre 
jobben for deg. Jeg bruker Endnote X6 på en Mac, 
men funksjonaliteten er ganske lik for andre program-
mer som for eksempel Reference Manager (som forøvrig 
nå har samme eiere som Endnote, og sannsynligvis ikke 

lenger vil bli oppdatert til å fungere med nye versjoner av 
tekstbehandlingsprogrammer). 
Den enkleste måten å legge til referanser i Endnote er 
rett og slett å dra og slippe PDF-filen på programikonet. 
Alternativt kan man bruke import-funksjonen under 
”File”-menypunktet. Endnote vil da automatisk legge til 
en referanse med forfatter og annen data fra PDFen og 
kopiere filen til en egen PDF-mappe. Denne mappen 
ligger samme sted som ditt Endnotebibliotek. Har du 
allerede referansen i Endnotebiblioteket, drar du PDFen 
direkte til denne og slipper den der i stedet. 

Tiden der de nyeste utgaver av tidsskrifter sirkulerte mellom forskere påsatt små gule lapper om hvem 
som ennå ikke hadde hatt sjansen til å lese akkurat denne utgaven, er ugjenkallelig borte. 

Forsker du i dag, har du sikkert allerede en anselig samling med PDF-versjoner av de viktigste artikler 
innen ditt fagfelt. Men skal man dømme etter stabelen av utskrevne versjoner som kan finnes ved 
min lokale printer til enhver tid, så er det papirløse kontoret fortsatt så absolutt visjon - og ikke en 
realitet. 
Her er mitt forslag til hvordan du kan unngå både et uorganisert arkiv av PDF-filer på din PC – og sikre 
deg at de er med deg overalt på nettbrett, bærbar PC eller telefon. 

 AV RUnE B. JAKoBSEn, REDAKTøR

Digitalt artikkelarkiv – slik får du 
artiklene med deg overalt…
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Synkronisere biblioteket mellom PC(er) og nettbrett.
Endnote kan synkronisere biblioteker mellom 
flere forskjellige PCer via en egen webversjon kalt 
MyEndnoteWeb. Denne løsningen har noen fordeler, 
men flere ulemper. Fordelen er at det stort sett fun-
gerer for å få biblioteket synkronisert og at man kan 
bruke Endnotes egen iPad-app (Thomson Reuters har 
så langt sagt at de ikke jobber med en Androidversjon). 
Synkroniseringen tar dog ofte meget lang tid, og det 
fungerer dårlig hvis du forsøker å synkronisere mer enn 
ett bibiotek via samme MyEndnoteWeb-konto. IPad-
løsningen har også noen vesentlige svakheter.  For eks-
empel lastes ikke alle PDFer filer automatisk ned i appen 
og er dermed ikke tilgjengelig om du ikke er online. Og 
selv om det er mulig å gjøre uthevninger av teksten i 
PDFene, så synkroniseres uthevninger eller notater ikke 
tilbake til Endnotebiblioteket på PCen. 

En bedre løsning er etter min mening å benytte Dropbox 
til å synkronisere innhold mellom en eller flere PCer og 
nettbrett. Har du ikke allerede en Dropbox-konto, må 
du opprette en slik på www.dropbox.com. Det er gra-
tis for de første 2 gigabyte (og er du tilknyttet et uni-
versitet eller lærested, er det sannsynlig at du får minst 
10 gigabyte gratis). Installer Dropboxprogrammet på 
din PC og plasser Endnotebiblioteket med tilhørende 
datamappe (der alle PDFer ligger i en egne under-
mappe) i Dropboxmappen. Nå kan du åpne biblioteket 
på en hvilken som helst PC med Endnote og Dropbox 

installert, men det er lurt å unngå å ha Endnote åpen 
med det samme biblioteket samtidig på flere PCer. 

Synkronisere uthevninger og notater på PDFer
Med hele PDF-samlingen din i Dropbox ligger veien 
nå åpen for å bruke en av mange forskjellige PDF-lesere 
til nettbrettet ditt, uansett om det er fra Apple eller an-
dre leverandører. Jeg liker best PDF Expert som koster 
10 USD i Apple App Store,  et annet godt eksempel 
er Goodreader. Du finner programmer med tilsvarene 
funksjoner i Android. 

Med PDF Expert logger du direkte inn i din Dropbox og 
velger mappen med PDFer som deretter synkroniseres 
med iPaden. Nå kan du søke i både filnavn og innholdet 
i PDF-filene med den integrerte søkefunksjonen. Første 
gang indekseres alle filene, hvilket kan ta noen minutter, 
men deretter er søkefunksjonen både rask og effektiv. 
Når du har funnet filen du ser etter, åpner du den og 
noterer kloke tanker i margen, “guler” ut med overstryk-
ningspenn, eller sender filen som epost. Når du lukker 
filen igjen, synkroniseres dine notater og uthevninger 
automatisk til Dropbox. Den automatiske synkroniser-
ingen er hovedårsaken til at jeg foretrekker PDF Expert 
fremfor Goodreader. (I sistnevnte må du manuelt syn-
kronisere endringer til og fra Dropbox). Neste gang du 
åpner den samme filen i Endnote på PCen, vil alle dine 
kloke tanker ligge der. Denne synkroniseringen fungerer 
naturligvis også andre veien. 

Jeg er fortsatt ikke sikker på at det papirløse stipendiatk-
ontoret er rett rundt hjørnet, men jeg tror dette er et lite 
skritt på veien dit. Jeg synes dette systemet fungerer bra, 
men jeg vil veldig gjerne høre om andre og kanskje enda 
bedre løsninger. Kanskje din måte fungerer så bra at det 
kan være verdt å skrive om det i LVS-info?
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Som forskere berøres vi ofte av spørsmål om habilitet og inhabil-
itet. Dette angår komitemedlemmer som behandler søknader og 
forslag om forskningsmidler og kandidater til doktorgrad, stipend 
og stillinger og verv, inkludert lederstillinger. Det gjelder også 
referees/reviewers og redaktører for tidsskrifter som bedømmer 
manuskripter, innvalg i akademier, og tildeling av utmerkelser og 
priser. 

Man hører mye tvil og diskusjoner om habilitet vs. inhabilitet 
i forskningsmiljøene, selv om lite kommer til overflaten i form 
av offentlig debatt eller protester. Ikke sjelden snakkes og hviskes 
det på tomannshånd og i små grupper om inhabilitet, hestehan-
del, «bukken og havresekken», og av og til brukes uttrykk som 
«bananrepublikk» og det som verre er. Også meget vel etablerte, 
erfarne, meriterte og moderate forskere kan ytre slike bekymring-
er. Å unngå inhabilitet er viktig, ikke bare for å sikre rettferdighet, 
men fordi det kan føre til feilallokering av store ressurser, og sløs-
ing med talent, tid og forskningsmidler, og direkte ramme effek-
tivitet og produktivitet.  Det virker derfor overraskende at disse 
spørsmålene fortsatt synes å være såpass uavklart, og at det ikke er 
mer åpen debatt som kan lede til klarere normer og retningslinjer. 
Dette er til dels kompliserte spørsmål. Men kan det også tenkes 
at noen ikke er så interessert i krystallklare retningslinjer som kan 
hemme deres manøvreringsfrihet? 

Inhabilitet er et mangfoldig tema, beslektet med spørsmål om 
åpenhet, tillit, reell ytringsfrihet og ytringstrygghet.  Jeg har rela-
tivt nylig begynt å undersøke dette og har jo slett ikke full oversikt 
over hele historikken og debatten, men takket ja til redaktørens 
invitasjon om å skrive litt om emnet. Det er særlig to forhold som 
jeg synes det det bør settes søkelys på.       
   
For det første synes det å være et åpenbart problem ved univer-
sitetets styringsstruktur: Våre sjefer er ofte våre konkurrenter, og 
kan endog være våre skarpeste og mektigste konkurrenter, ved 
søknader om eksterne forskningsmidler og intern fordeling av 
ressurser, som driftsmidler, stipender, stillinger, arealer og utstyr. 
Dette er vesensforskjellig fra de fleste andre organisasjoner, der 
lederen normalt ikke har noen interessekonflikt med sine under-
såtter. Dette ytterst problematiske forholdet diskuteres imidlertid 
overraskende lite i offentligheten, til tross for at det ofte bekymrer 
forskere, og det kan føre til tilsynelatende urimeligheter, utryg-
ghet og fortielser. 

Dette forholdet har åpenbart sammenheng med at det er 
ønskelig at ledere selv har forskererfaring og derfor forstår 

forskningsmiljøenes behov og problemer. Slike ledere vil jo ofte 
fortsatt drive sin egen forskningsgruppe, og stiller dermed på lik 
linje med andre gruppeledere og konkurrerer med dem om de 
samme ressursene. Lederen kan ha også ha mer eller mindre sterke 
allianser, interessefellesskap, avhengighet eller andre bindinger til 
personer og grupper blant dem de skal lede, og er da ikke uhil-
det.  Det er et stort, reelt problem å finne ledere som både har 
den nødvendige forskererfaring, og samtidig har minimalt med 
særinteresser som kan påvirke beslutningene i strid med rettfer-
dighet, fellesskapets og organisasjonens interesser.  (Det samme 
gjelder til en viss grad komitemedlemmer, referees etc., men når 
flere deltar i en beslutning, er det jo ofte lettere å sørge for at den 
blir balansert.)  

Hvordan kan dette dilemmaet løses?  Jeg har intet fasitsvar, men tror 
at mer åpenhet er sentralt. For eksempel, når større utstyrsmidler 
eller nye arealer skal fordeles på et institutt eller en avdeling, kan 
man arrangere et åpent møte for alle gruppeledere der søkerne 
får begrunne sine søknader og besvare spørsmål i plenum. Dette 
vil kunne gi en langt grundigere og mer betryggende behandling, 
med mindre rom for urimeligheter og hestehandel, enn om saken 
behandles av bare ledelsen eller en komite bak lukkede dører. 
Tillit, reell ytringsfrihet og ytringstrygghet står sentralt her. Dette 
er imidlertid bare ett av flere mulige forslag.  Hovedpoenget er at 
det trengs et skarpere søkelys på disse spørsmålene. Vi behøver en 
grundigere, balansert og saklig diskusjon av hvilke prinsipper som 
bør gjelde, det vil også være til ledelsens fordel.  

Mitt andre hovedpoeng, er at man må være oppmerksom på skil-
let mellom inhabilitet i den snevreste, juridiske forstand, som (så 
vidt jeg forstår) gjelder lite annet enn slektskapsforhold, og det 
videre inhabilitetsbegrepet som vi forskere ofte er vant til å bruke. 
Det siste omfatter en rekke forhold som er egnet til å svekke til-
liten til at en avgjørelse er upartisk og objektiv, og ikke er farget 
av egeninteresser, allianser eller bekjentskap. Etter mitt syn er det 
uhyre viktig å holde fast ved dette vide inhabilitetsbegrepet, for 
at prosessene og beslutningene skal være legitime og betryggende 
for forskerne selv.  Spesielt gjelder dette medforfatterskap f.eks. 
mellom en søker til en stilling og en som behandler søknaden. 
Nesten alle forskere som jeg har spurt mener at medforfatterskap  
medfører inhabilitet, men noen jurister vil hevde at det ikke au-
tomatisk impliserer inhabilitet i streng juridisk forstand. Denne 
uenigheten har ført til konfliktfylte avgjørelser i noen saker. Det 
er derfor viktig å få diskutert og avklart hvilke prinsipper som bør 
gjelde. 

 AV JoHAn f. SToRm, pRofESSoR, 
 InSTITUTT foR mEDISInSKE BASALfAg, UnIVERSITETET I oSLo

Søkelys på inhabilitet i forskningen
Debattinnlegg:



13

LVS finnes nå også 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.

https://www.facebook.com/ForeningenForLegerIVitenskapeligeStillinger

Årsmøtet 2014 blir avholdt 24. og 25. april i Trondheim. 

 Arrangementskomiteen arbeider med et spennende faglig program, i tillegg vil det bli arrangert  
 tillitsvalgtskurs for nye, gamle og potenisielle tillitsvalgte.
 
 Nærmere informasjon vil komme via meldingssystemet på 
 www.legeforeningen.no, Facebook- og nettsider samt i LVS-info over nyttår.

 Vi oppfordrer medlemmene til allerede nå å merke seg datoene.

Årsmøte og årsmøteseminar 2014

FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER
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Er din kontaktinformasjon oppdatert?
LVS oppfordrer alle medlemmer til å logge seg inn på www.legeforeningen.no 

og sjekke at medlemsinformasjonen er korrekt. Særlig viktig for at LVS og Lege-
foreningen skal kunne gjøre en god jobb for medlemmene er at epost og mobil-

nummer er korrekt, og at samtlige arbeidsforhold er registrert.

 
Ved spørsmål, ta kontakt med sekretariatet: 
Christina	Bråthen	Holte		•	Tlf.	23	10	90	00

 E-post: christina.brathen.holte@legeforeningen.no

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.

Landsrådsmøte, tillitsvalgtskurs og 
tariffkonferanse, Oslo 13. og 14. februar

LVS samler landsrådet til møte i Oslo 13. og 14. februar. I forbindelse med landsrådsmøtet blir 
det arrangert tillitsvalgtskurs. Kurset vil være særlig rettet inn mot tillitsvalgte ved universitet-
ene. Potensielle tillitsvalgte er også hjertelig velkommen til å delta. 

Avslutningsvis vil det bli avholdt tariffkonferanse i forkant av tariffoppgjøret i staten. 
Dette er medlemmenes mulighet til å påvirke Legeforeningens prioriteringer inn mot oppgjøret. 

Hold av datoene, nærmere informasjon vil bli sendt medlemmene via meldingssystemet på www.legeforeningen.no
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Skadelig mediSin?
Dødelig medicin og organiseret 
kriminalitet
- hvordan medicinalindustrien 
har korrumperet 
sundhedsvæsenet
av Peter C. Gøtzsche

ISBn-13:9788771377927

forlag:people´spress

pris: DKK 237 (www. saxo.com) 

Boka finnes også i engelskspråklig 

utgave: Deadly medicines and 

organised Crime: How big pharma 

has corrupted healthcare

  

Mammography Screening: 
Truth, Lies and Controversy 
av Peter C. Gøtzsche

forlag: Radcliffe medical press

ISBn-13: 978-1846195853

pris: 40 USD 

(www.amazon.com)

  

“At the moment my bedtime reading is Peter Gøtzsche’s 
damning indictment of the drug industry, Deadly Medicines 
and Organised Crime, which has just been published by 
Radcliffe. It’s a must-read. He describes all the ways that 
companies running trials manipulate the results or hide them 
altogether.”
Richard Lehman, britisk allmennpraktiker som de siste 15 
årene ukentlig har kommentert studier i de ledende me-
disinske tidsskrifter (http://blogs.bmj.com/bmj/category/
richard-lehmans-weekly-review-of-medical-journals/)

Peter Gøtzsche, professor og leder av det nordiske Cochrane-
senteret i København, har de siste to årene kommet med vik-
tige, tankevekkende bøker. I 2012 kom boka Mammography 
Screening: Truth, Lies and Controversy og i 2013 kom 
Dødelig medisin og organisert kriminalitet - hvordan me-
dicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsenet. Bøkene 
følger rett i fotsporene til blant annet Ben Goldacres Bad 
Pharma og Welch` Overdiagnosis som tidligere har vært pre-
sentert i LVS-info. 

Peter Gøtzsche er uredd og kvier seg ikke for å stikke hånden 
i et vepsebol. Det gir bøker som er kontroversielle, men aldri 
uten substans.

Et lite knippe av sitater fra forordene taler for seg selv: 

“There must be plenty of people who shudder when they hear that Peter Gøtzsche will be speaking at a meeting or 
see his name on the contents list of a journal. He is like the young boy who not only could see that the emperor had no 
clothes but also said so. Most of us either cannot see that the emperor is naked or will not announce it when we see his 
nakedness, which is why we badly need people like Peter. He is not a compromiser or a dissembler, and he has a taste 
for strong, blunt language and colourful metaphors.  Some, perhaps many, people might be put off reading this book by 
Peter’s insistence on comparing the pharmaceutical industry to the mob, but those who turn away from the book will miss 
an important opportunity to understand something important about the world—and to be shocked.”
Fra forordet til Dødelig medicin.... av Richard Smith, tidligere redaktør av BMJ og leder for the United Health Group’s chronic 
disease initiative.

“What makes this book new and worth your attention? The answer is simple: the unique scientific abilities, research, inte-
grety, truthfulness, and courage of the author. When he speaks about bias, he bases his opinions on careful research over 
decades, published in peer-reviewed journals. He deeply understands the statistics of bias and the techniques of analyz-
ing reports of clinical trial. He has been in the forefront of the development of systematic and rigorous review and meta-
analysis of reports of clinical trials, to winnow out, using strict criteria, the true effectiveness of drugs and tests. He is often 
annoyingly persistent, but he is always driven by the evidence”. 
Fra forordet av Drummond Rennie, MD, deputy editor JAMA
 
“If Peter Gøtzsche did not exist, there would be a need to invent him ... It may still take time for the limitations and harms 
of screening to be properly acknowledged and for women to be enabled to make adequately informed decisions. When 
this happens, it will be almost entirely due to the intellectual rigour and determination of Peter Gøtzsche.”
Fra forordet til Mammography... av Iona Heath, President, RCGP
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Returadresse: Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

Tillitsvalgte ved universitetene

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Trond Flægstad (Institutt for klinisk medisin)
Sonja Steigen (Institutt for medisinsk biologi)
Eilif Lund  (Institutt for samfunnsmedisin)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 
Trondheim
Helge Bjørnstad-Pettersen
Anna Middelfart (vara)

Universitetet i Bergen
Einar Arvid Svendsen
Eva Gerdts (vara)

Universitetet i Oslo
Svend Davanger
Kjetil Retterstøl (vara)
Hanne Storm (vara)

“Dilution”

www.xkcd.com (Creative Commons Non-commercial 2.5 License)


