Årsmelding 2015
Bemanning og økonomi
Staben ved LEFO har i 2015 bestått av sju personer i 5,2 årsverk, hvorav fire er i forskerstillinger:
instituttsjef og forsker (80%), tre seniorforskere (to i 100%, én i 40%), én rådgiver (100%), én
forskningssekretær og én nettredaktør/spesialrådgiver (begge i 50%).
LEFO har siden starten hovedsakelig vært finansiert av Sykehjelps- og pensjonsordningen for
leger (SOP), med en andel fra Legeforeningen. I 2015 var den budsjetterte fordelingsnøkkelen
SOP/Dnlf på henholdsvis 72,5% og 27,5%.
Forskningsoppdrag
LEFOs virksomhet er forankret i SOPs vedtekter § 1-2 annet ledd om å "yte støtte til kollektive
sykdomsforebyggende tiltak for medlemmer". Fordi forebygging foregår på flere nivåer – rettet mot
individer, grupper og systemer – er det også behov for kunnskap på flere nivåer. Vi studerer både
enkeltlegers opplevelser og individrettede tiltak, og faktorer på systemnivå som utgjør rammene for
hva som skjer i helsetjenesten.
Oppsummert resulterer dette i studier av:
 Legers helse, livskvalitet og atferd
 Samfunnsmessige og organisatoriske betingelser for god profesjonsutøvelse
 Legers holdninger, etikk og prioritering
 Legenes opplevelse av sin profesjonsrolle med særlig vekt på stadige endringer
Forskningen vår forankres i og diskuteres med SOP-styret i årlige samarbeidsmøter. Dette
samarbeidet er gjensidig viktig, da forskerne får innspill fra styret for planlegging av videre aktivitet,
mens styret får en oversikt over forskningsresultater og pågående prosjekter som konkretiserer
forskning innen følgende tematiske områder: legers rekrutterings- fordelings- og
pensjoneringsmønstre, legers dødelighet, sykelighet og utbrenthet samt kvalitet i lege-pasientsamarbeidet.
Selv om forskningen først og fremst tar sikte på å være SOP-relevant, er den også relevant for
Legeforeningen.
Forskningsformidling
Vår forskningsmessige integritet hviler på at vi publiserer vitenskapelig etterrettelig kunnskap. Det er
et avgjørende kriterium for troverdighet at slik kunnskap publiseres uavhengig av fagpolitiske
interesser.
Våre studier blir i hovedsak presentert i fagfellevurderte tidsskrift. Den vitenskapelige
produksjonen er høy sammenliknet med universitet, høyskoler og forskningsinstitutter.
Blant våre vitenskapelige publikasjoner i 2015 skal særlig nevnes et temanummer av
tidsskriftet Professions & Professionalism, der LEFO hadde invitert ledende fagfolk innenfor feltet til å
skrive artikler om sammenhengene mellom legers tilfredshet, behandlingskvalitet og
styringssystemer i helsevesenet. Temanummeret, som hadde gjesteredaktør fra LEFO, inneholder
åtte originalartikler og tre kommentarartikler: Bringedal B. Special Issue: Professional satisfaction and
the quality of medical care. Professions & Professionalism 2015; (5) nr.1.
I 2015 ble det for øvrig publisert fire vitenskapelige originalartikler og ytterligere fem
originalartikler var sendt inn til vurdering.

LEFO bidrar fast til seksjonen kalt "Legelivet" i Tidsskrift for Den norske legeforening, der vi
presenterer refleksjoner over egen eller andres forskning innen våre forsknings- og
kompetanseområder. I tillegg til 15 slike kommentarartikler, har vi publisert én lederartikkel og tre
kronikker i 2015.
Muntlig formidling av forskningsresultater er også en viktig del av LEFOs virksomhet. Vi har i 2015
prioritert foredrag for ulike legegrupper, med formidling av aktuell forskning. Dette kan også være
viktig i et forebyggende helseperspektiv. Likeens bidrar foredrag på internasjonale og nasjonale
konferanser/seminarer til at staben kan knytte og holde kontakt med relevante samarbeidspartnere
og forskningsmiljøer.
LEFO har selv arrangert og deltatt i planlegging av konferanser og fagseminarer i løpet av 2015:






26.1.2015: "Doctors´ health and work in the Nordic Countries". LEFO inviterte til sitt hittil
andre nordiske forskerseminar med to hovedinnlegg og sju presentasjoner av pågående
forskningsprosjekter.
9.2.2015: LEFO inviterte til heldags fagseminar/workshop "Kvalitative studier av prioritering
og kvalitativ forskning". Seminaret ble ledet av våre egne forskere, med innlegg fra flere
eksternt inviterte forskerkolleger.
20.-21.4.2015: Det europeiske legehelsenettverket EAPH, hvor instituttsjef Karin Isaksson Rø
har sittet i styret og vitenskapelig komité siden 2011, inviterte til sin hittil femte
internasjonale konferanse "Doctors' Resilience. Building European Networks through
Research and Pracitice", med et 40-talls presentasjoner, se www.eaph.eu.
4.-6.5.2015: LEFO inviterte til tre fagseminarer/symposier i samarbeid med Senter for
profesjonsstudier (SPS) ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Institutt for helse og samfunn,
Universitetet i Oslo. Temaer var "Medical Professionalism and Doctors’ Political Advocacy",
"Medical professionalism in an organizational age: How context influences professionalism"
og "Managing doctor-industry relationships: The impact of transparency on conflict of
interest". Det var i alt 14 presentasjoner av inviterte nasjonale og internasjonale forskere.

Øvrige aktiviteter
Etter avtale har vi utført spesifikke oppdrag for Legeforeningen i 2015, som å yte konsulenthjelp ved
medlemsundersøkelser der vi har bistått med kvalitetssikring, utsendelse og tolkning av resultater for
flere elektroniske undersøkelser utgått fra Legenes hus. Videre har LEFO på oppdrag fra Medisinsk
fagavdeling skrevet rapporten Nasjonal evaluering av turnustjeneste for leger. LEFO har fortsatt
redaksjonelt ansvar for Legeforeningens nettsider om det landsdekkende kollegiale helse- og
omsorgstilbudet, finansiert av SOP (se www.legeforeningen.no/kollegastotte). Førsteutkast av et
informasjonshefte for støttekolleger, skrevet på oppdrag fra Utvalg for legehelse, forelå ved
årsskiftet.
Alle våre fire forskere har i 2015 vært veiledere for doktor- og/eller
postdoktorgradstipendiater, samt masterstudenter, ved både norske og utenlandske universiteter. Vi
har fortløpende vært fagfellevurderere i vitenskapelige tidsskrifter. Forskerne har videre hatt
sensoroppgaver (av studieprogram og masteroppgaver, samt PhD-opposisjon), og deltatt i vurdering
av tildeling av midler til forskningsprosjekter.
For å ivareta kvaliteten på fagmiljøet ved LEFO har forskerne også i 2015 fortsatt sitt
samarbeid med internasjonale og norske forskningsprosjekter og universitetsmiljøer.
En nærmere beskrivelse av samtlige publikasjoner, forskeraktivitet og pågående prosjekter finnes på
LEFOs hjemmeside: www.legeforsk.org

