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Styret & sekretariat i LVS for 2013 - 2015
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E-mail: kirsty@fagmed.uit.no   
Mobil: 951 06 332

Nestleder
Førsteamanuensis/overlege 
Helge Bjørnstad Pettersen
Inst. for Sirkulasjon og billeddiagnostikk, 
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Medlem 
Professor Siv Kvernmo
Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske 
universitet
9037 Tromsø
Tlf. arb: 77655725
Email:  siv.kvernmo@uit.no
Mobil: 92234511 

Medlem
Professor/overlege 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
Professor/Overleg Tor-Arne Hagve
Tverrfaglig laboratoriemedisin og 
medisinsk biokjemi, 
Akershus universitetssykehus,
1478 Lørenskog
Tlf. arb: 67969650
Email: tor.arne.hagve@ahus.no  
Mobil: 90510956

 
Varamedlem 
Postdok Liv Ariane Augestad
Avdeling for Helseledelse og helse-
økonomi, Instiutt for helse og samfunn, 
Universitetet i Oslo. Pb. 1089 Blindern, 
0318 Oslo
Email: livariane@gmail.com
Mobil: 45285389 

Sekretariatsleder, rådgiver, jurist
Jon Ole Whist
E-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

Kristin Wiik
E-mail: kristin.wiik@legeforeningen.no
Den norske legeforening 
Avdeling for jus og arbeidsliv
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Tlf. arb: 23 10 91 56
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En viktig sak for LVSere som er ansatt på universitetene 
er de lokale lønnsforhandlingene ut på høsten. Potten 
er ekstra stor i år, men for at Legeforeningens tillits-         
valgte skal gjøre best mulig innsats oppfordres dere alle 
til å fremme krav og bruke skjemaene som etter hvert vil 
komme. Får du ikke informasjonen du trenger skyldes 
det kanskje at du ikke har oppgitt din nye jobbadres-
se eller riktig e-post adresse til Legeforeningens regis-
ter? Logg inn på www.legeforeningen.no og velg “Mitt 
medlemskap” på toppmenyen, og deretter “Min profil” 
eventuelt send melding til register@legeforening.no. 

Vi minner også om at alle legeforeningsmedlemmer 
som har forskning og undervisning som viktig del av sitt 
arbeid kan være LVSmedlemmer uavhengig av ansett-
elsessektor eller institusjon. 

Leger i vitenskapelige stillinger er en yrkesforening i 
Legeforeningen.  I tillegg til yrkesforeningstilhørighet 
har vi alle tilhørighet til to andre underforeninger, en 
fylkesforening der LVS har sin representant i styret 
i de fylkene der det er universitet, og en fagmedisinsk 
forening ut fra faglig arbeidsfelt. Legeforeningen har 
også et forskningsutvalg. Forskningsutvalget er rådgiv-
ende for Legeforeningens sentralstyre. LVS er repre-
sentert i forskningsutvalget. Fordi vi har felles mål, å 
fremme medisinsk forskning, så har styret i LVS med 
jevne mellomrom fellesmøter med forskningsutval-
get. Det er viktig å synliggjøre behovene for medisinsk 
forskning innad i Legeforeningen; i sentralstyret, i de 

fagmedisinske foreningene og i de andre yrkesforenin-
gene.  Utfordringene står i kø for Legeforeningen: 
Forhandlinger med Spekter, pågående effektivisering 
av helseforetak, trusler om nedlegging av små sykehus, 
behov for flere fastleger og bedre legevaktordninger, ny 
regjering med ny helsepolitikk, turnusreform og ikke 
minst spesialistutdanningsreform, der forskningen falt 
ut (se egne saker i dette nummer), er saker som haster. 
Forskning og undervisning kan lett bli salderingsposter 
internt om vi ikke står sammen om å passe på.
 
             Kirsti Ytrehus, Leder LVS
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Kjære kollegaer!

Sommeren er over når august måned går over i september.  For engang 
skyld kan alle som har brukt ferietid i Norge være fornøyd med som-
merværet. “Juli var rekordvarm helt fra Sørlandet til Vardø i nord, 
og den desidert varmeste juli–måneden i en serie som går tilbake til år 
1900” skriver Meteorologisk Institutt. Været er ikke alt men det hjelper 
ofte godt at sola skinner, så vi håper alle våre medlemmer har hatt en 
fin sommer og er klar til å ta fatt på høstens oppgaver.  

  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

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



Snart starter et nytt universitetsår og med det er et nytt 
nummer av LVS-info klart. Gradvist returnerer kollegaer 
fra ferien og hverdagen begynner å ligne hverdag, men 
ennå er det ganske tomt for studenter i gangene.

Dette nummer av LVS-info er ganske variert. Forslaget 
til den nye spesialiststrukturen ble sendt ut på høring rett 
før sommerferien med frist 10. oktober. Legeforeningen 
med de ulike spesial- og yrkesforeninger jobber med å 
svare Helsedirektoratet. Forslaget inneholder en del 
varslede forandringer med spesiell betydning for for-
skere, blant annet at sideutdanningen fjernes og dermed 
også muligheten for at en doktorgrad gir tellende tjen-
este i spesialiseringen. Dette berøres i to innlegg i dette 
nummer. Tor-Arne Hagve skriver om å inkludere krav 
om forfatterskap til én medisinsk artikkel i løpet av spe-
sialiseringen. Kirsti Ytrehus diskuterer hvordan man kan 
implementere doktorgrad i spesialiseringen sett i sam-
menheng med forslaget som er på høring.

For mange forskere, spesielt i Skandinavia, er regis-
terdata svært viktige. Sentrale registre som fødselsreg-
istret, kreftregistret, dødsårsaksregistret eller de nas-
jonale kvalitetsregistre som leddproteseregistret eller 
traumeregistret har vært grunnlag for mange forsknings-
funn, doktorgrader og forskningskarrierer. Lagringen og 
bruken av dataene i disse registre er regulert i lovverket, 
nasjonalt ved personopplysningsloven, helseregisterlo-
ven, regler om taushetsplikt med flere, men også inter-
nasjonalt gjennom EU/EØS. Nå er det forandringer på 
gang, både nasjonalt og i EU som kan få stor betydning 
forskningen. I dette nummer kan du lese om ny person-
vernforordning i EU og  Sverre Engelschiøn i Helse- og 

omsorgsdepartementet skriver om forandringene i ny 
pasientjournallov og helseregisterlov som kan tre i kraft 
fra 1. januar 2015. 

Legeforeningens forskningsutvalg rådgir sentralstyret i 
Legeforeningen og er med på utforme foreningens for-
skningspolitikk. LVS-medlemmer er og har vært tallrikt 
representert i utvalget. I dette nummer presenteres utv-
alget og dets arbeide de seneste årene. 

Vi ønsker alle at pasientsikkerheten skal være så god som 
mulig - og i sommer har det vært en lengre debatt i me-
diene om hvordan man skal oppnå det. Er du interes-
sert i lese en fagbok om dette og ikke ”bare” synsende 
kronikker, så er Sidney Dekkers bok ”Patient Safety - A 
Human Factors Approach” et godt sted å starte. Den er 
omtalt i dette nummer.

     God sensommer!

     Rune Jakobsen
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Tidenes sommer er bak oss! Vann- og lufttemperaturer har 
vært rekordhøye over det ganske land. Kanskje var det 
nesten en tanke for varmt og tørt en stund? 

  AV RUnE B. JAKoBSEn, REDAKTøR
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La det være sagt med en gang, undertegnede mener at alle leger 
bør ha en viss erfaring med forskning og vitenskapelig publisering. 
Ikke minst innen spesialisthelsetjenesten. Det er vel udiskutabelt 
at biomedisinsk forskning er en forutsetning for faglig utvikling 
og fremgang, til nytte for pasienten, helsevesenet og samfunnet. 
Derfor er forskning en av de fire hovedoppgavene til helseforetak-
ene. For den enkelte lege representerer forskning faglig fordypning 
og utvikling, kompetanseheving, utfordring og spenning, og er kar-
rierefremmende. Forskningsaktiviteten er naturlig nok i stor grad 
konsentrert til universitetssykehusene og universitetsinstituttene 
ofte i kombinasjon, og involverer derfor i hovedsak leger som har 
sitt virke der. På disse institusjonene er forskning en naturlig del av 
den totale aktiviteten og det er forventet og til dels lagt til rette for 
at legene involveres i forskningsaktivitet både på PhD-nivå, post-
doc nivå og senere som veiledere og forskningsledere. På de mindre 
sykehusene og i primærhelsetjenesten har forskning naturlig nok 
en betydelig mindre plass i hverdagen. Det er sannsynlig at en stor 
andel av alle landets leger aldri eller i veldig liten grad involveres i 
forskningsprosjekter. 

Hvorfor er det da viktig at alle leger tidlig i karrieren får forskning-
skompetanse og erfaring med publisering? Hovedgrunnen er at 
alle leger bør kunne vurdere kvaliteten på forskningsresultater. 
Medisinsk forskning gjør for tiden store fremskritt i forhold til syk-
dommers patogenese, diagnostikk og behandling, og forskningsre-
sultater publiseres i et omfang som har eksplodert de siste 10-20 år. 
Det er imidlertid et sørgelig faktum at mye av det som publiseres er 
uten betydning eller uholdbart. Vel 25% av alle publiserte artikler 
innen biomedisin siteres aldri. Det betyr at ingen, selv ikke forfat-
teren selv finner at resultatene er interessante eller gode nok til å 
bekrefte eller belyse senere forskningsfunn og konklusjoner. Inntil 
nylig har vi i rimelig stor grad kunnet stole på tidsskrifters seriøsitet 
i forhold til faglig manuskriptbehandling (peer-review) og at det 
som publiseres holder et minstemål av kvalitet. I kjølvannet av økt 
elektronisk publisering etableres det en rekke useriøse tidsskrifter. 
Det går nærmest ikke en dag uten at undertegnede får invitasjon til 
å publisere i et nyetablert tidskrift. Vi kan altså i enda mindre grad 
enn tidligere stole på at forskningsresultater holder mål bare basert 
på at de er publiserte. Befolkningen har krav på at leger holder seg 
faglig oppdatert og følger med i den internasjonale forskningsaktiv-
iteten slik at nyvinninger kommer pasienten til gode. Det forventes 
at legen kjenner til nye og bedre kirurgiske metoder og nye og mer 
effektive medikamenter. I det mylder av forskningsresultater som 
publiseres hver dag skal legene kunne skjelne mellom skitt og kanel. 
Dette krever innsikt i forskningens natur og metoder og den innsik-
ten oppnår man kun ved selv å ha forsket og publisert. Forskning 
må læres som ethvert annet håndverk hvilket betyr at leger personlig 

må delta i prosjekter for å kunne vurdere, tolke og ta stilling til 
publisert data. 

Nyutdannede leger har med få unntak (studenter som har deltatt i 
et forskerlinjeprogram) ingen formelle forutsetninger for å kunne 
forske. Det er nærmest ingen opplæring innen forskningsteori, 
metoder, utforming av manuskript og publisering i den medisinske 
grunnutdanning. Det er et tankekors at dette er motsatt av nesten 
alle andre universitetsutdanninger som baserer seg på en avsluttende 
masteroppgave. Det er vel ukontroversielt å si at i dag er en stor 
andel leger i utgangspunktet dårlig rustet til å forske til tross for at 
deres medisinske kompetanse er forskningsbasert. Og det hjelper 
ikke at det mangler formelle krav om forskningsopplæring eller 
publiseringserfaring i spesialistutdanningen.

Det bør innen de ulike medisinske spesialiteter vurderes om det er 
gjennomførbart og hensiktsmessig å ha krav om forskning som del 
av spesialistutdanningen. Sannsynligvis må kravene tilpasses hver 
enkelt spesialitet. Som eksempel bør det innen laboratoriefag være 
mulig at alle leger i spesialisering i det minste gjennomfører en sam-
menligning av kvalitet og nytte av ulike analyse- og/eller under-
søkelsesmetoder/instrumenter. For kandidaten må et slikt prosjekt 
omfatte utarbeidelse av protokoll, litteraturgjennomgang, innsam-
ling og prosessering av data, utforming av tabeller og figurer, ut-
forming av manuskript og gjennomføring av publiseringsprosessen. 
I andre spesialiteter kan kandidaten involveres i pågående prosjekter 
som medforfatter, helst med ansvar for et delprosjekt, og involveres 
i publiseringsprosessen som forfatter. I det minste bør det i krav til 
spesialistgodkjenning fremgå at det er ønskelig med forskningskom-
petanse og publiseringserfaring og at det på alle nivå i avdelings- og 
hospitals ledelser legges praktisk til rette for ulike gjennomførbare 
ordninger.  Det er viktig at det fremgår tydelig av spesialistreglene 
hvilke krav som stilles til forskningskompetanse for den aktuelle 
spesialitet slik at kandidaten er orientert om dette ved oppstart av 
spesialisering. Både universitetene og Legeforeningen (ikke minst 
LVS) bør etablere kurs for spesialistkandidater innen vitenskapsteo-
ri, forskningsorganisering, utforming av vitenskapelig manuskripter 
og publiseringsprosessen. Det hårete målet er at alle som blir spesial-
ister skal ha publisert minst en artikkel i et internasjonalt, indeksert 
vitenskapelig tidsskrift. Dette er på alle måter urealistisk hvis spesi-
aliststrukturen endres slik HOD foreslår i rapporten ”Fremtidens 
legespesialister” med forkortet spesialiseringstid, ingen mulighet til 
at forskning kan erstatte noe av hovedutdanningen, samt en under-
visning i forskningsforståelse og kunnskapshåndtering begrenset av 
og basert på ”tradisjonelle kurs, e-læring og veiledningsgrupper”.

AV ToR-ARnE HAgVE
InSTITUTT foR KLInISK mEDISIn, 
CAmpUS AHUS, UIo og mEDISInSK 
BIoKJEmI, DIVISJon foR DIAg-
noSTIKK og TEKnoLogI, AKERSHUS 
UnIVERSITETSSYKEHUS

Betydningen av forskning og vitenskapelig 
publisering som del av spesialistutdanningen.

Writing is easy. All you do 
is stare at a blank sheet of 
paper until drops of blood 
form on your forehead”

Gene Fowler
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Lovene skal ivareta den enkeltes personvern og mulighet til å kontrollere 
flyten av opplysninger om en selv, uten at dette er til hinder for at reg-
istrene kan brukes i tråd med sine formål. Lovene skal erstatte dagens 
helseregisterlov. Det er ikke gjort endringer i helseforskningsloven. De 
nye lovene er basert på regjeringens lovforslag i Prop 72 L (2013-2014) 
og vil tre i kraft tidligst 1. januar 2015.
Lovvedtaket er i utgangspunktet en videreføring av gjeldende regler om 
helseregistre og sekundærbruk av helseopplysninger. Det er også vedtatt 
noen endringer som skal gjøre det enklere å bruke opplysningene til 
blant annet forbedring av helsehjelpen. 

Ny helseregisterlov 
Den nye helseregisterloven gjelder helseregistre som Kreftregisteret, 
Norsk pasientregister, Hjerte- og karregisteret, Reseptregisteret, og 
medisinske kvalitetsregistre som for eksempel Norsk hjerneslagregister, 
Nasjonalt hoftebruddregister og Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 
for barne- og ungdomsdiabetes. 
Pasientjournaler og andre behandlingsrettede helseregistre er nå regul-
ert i en egen lov, pasientjournalloven.

Gode helsetjenester forutsetter gode registre
Å lagre og bruke helseopplysninger er nødvendig for å kunne yte god 
helsehjelp til den enkelte. Vi bruker også pasientjournalopplysninger 
til kvalitetsforbedring, forskning, statistikk, helseanalyser, helseovervåk-
ing, planlegging, styring og beredskap. Slik gjenbruk av pasientopplys-
ninger er nødvendig for å kunne holde oversikt over status og utvikling 
av forekomsten av ulike sykdommer, hvordan sykdommene utredes og 
behandles i praksis, og for forskning på sykdomsårsaker, behandlingsef-
fekter og senvirkninger av behandling.
Kunnskap om kvaliteten på tjenestene er en nødvendig forutsetning 
for all kvalitetsforbedring. En av de viktigste kildene til ny kunnskap 
om forekomst av sykdom, effekt av behandling, kvalitet på tjenester og 
forskning er sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre. 
Dagens sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
bør utnyttes enda bedre enn de gjør i dag. På flere viktige områder 
mangler vi fortsatt kunnskap på nasjonalt nivå. 
Nye regler i helseregisterloven vil gi enklere og raskere beslutningspros-
esser ved etablering av nye registre, og enklere og mer effektiv bruk av 
registerdata. 

Mer fleksible beslutningsprosesser ved etablering av nye registre 
Nye personidentifiserbare helseregistre uten samtykke fra de registrerte, 
men der de registrerte får reservasjonsrett, skal kunne etableres ved for-
skrift fastsatt av Kongen i Statsråd når særlige vilkår er oppfylt. For 
eksempel vil nasjonale kvalitetsregistre kunne etableres med hjemmel i 
denne bestemmelsen. I dag kreves det særlig lovhjemmel for å etablere 
hvert enkelt ikke samtykkebasert register. 

Datatilsynets adgang til å gi konsesjon til etablering av helseregistre 
tydeliggjøres 
En bestemmelse sier at Datatilsynet kan gi konsesjon for etablering av 
helseregistre og annen behandling av helseopplysninger. Bestemmelsen 
tydeliggjør Datatilsynets konsesjonsmyndighet. 

Enklere prosedyrer ved utlevering av indirekte identifiserbare opplysninger 
til forskning mv.
De ansvarlige for de sentrale helseregistrene (for eksempel 
Kreftregisteret), skal uten hinder av taushetsplikt kunne utlevere in-
direkte identifiserbare personopplysninger fra registeret til kvalitetssi-
kring, forskning mv når slik utlevering er forsvarlig. Dette er opply-
sninger der navn, adresse, fødselsnummer og andre personentydige 
kjennetegn er fjernet, men hvor det likevel i enkelte tilfeller kan være 
mulig for mottakeren å finne ut hvem opplysningene gjelder. 
I dag må den som ønsker å få utlevert slike opplysninger søke om dis-
pensasjon fra taushetsplikten. Dette er omstendelig og tidkrevende selv 
om risikoen for misbruk er liten. At den som er ansvarlig for registeret 
og kjenner opplysningene, selv vurderer risikoen for identifisering, vil 
sikre personvernet best.
Loven setter vilkår for utleveringen. Det er ikke videre adgang til utle-
vering enn i dag. Fortsatt vil den som mottar opplysningene ha taus-
hetsplikt og adgangen til å behandle opplysningene vil følge av enten 
konsesjon fra Datatilsynet eller tillatelse fra Den regionale komiteen for 
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 

Personvern og selvbestemmelse ved behandling 
av helseopplysninger
De fleste har et ønske om at private opplysninger ikke skal spres. 
Gjenbruk av helse-opplysninger ved registrering i helseregistre kan opp-
leves som et inngrep i personvernet. Alternativet er imidlertid ofte å 
innhente opplysninger manuelt, enten fra pasientjournalsystemer eller 
direkte fra pasientene selv. Et register kan legge til rette for bedre kvalitet 
på opplysningene, færre overskuddsopplysninger og mindre behov for 
direkte personidentifikasjon. Helseregistre kan derfor også redusere 
personvernulempene som bruk av helseopplysninger kan medføre for 
pasienten og brukeren. 
All behandling av helseopplysninger skal være i samsvar med strenge 
krav til taushetsplikt og personvern. Opplysningene skal ikke tilflyte 
uvedkommende. Det er bare de som trenger det, som skal få se og 
bruke opplysningene. 
Et viktig aspekt ved personvernet knytter seg til den enkeltes kontroll 
med hvilke opplysninger om ham eller henne som er tilgjengelige 
for andre. Den registrertes samtykke er et krav ved all behandling av 
helseopplysninger, hvis ikke annet er bestemt i lov. Den registrerte skal 
ellers så langt som mulig kunne motsette seg utlevering og annen bruk 
av registrerte opplysninger. Denne selvbestemmelsesretten omfatter 
også retten til diskresjon, fullstendighet, informasjon, innsyn og for 
øvrig beskyttelse av privatlivets fred. 
Trygghet for at helseopplysninger ikke spres til uvedkommende er 
grunnleggende for tillit mellom pasienter og helsepersonell, noe som 
igjen er en forutsetning for å kunne gi god helsehjelp. I helse- og om-
sorgssektoren er det derfor lagt særlig vekt på konfidensialitets-aspektet 
ved personvern. Dette har sammenheng med den sterke taushetsplikten 
som gjelder for helsepersonell, og har bidratt til at regelverket er inn-
rettet mot å hindre uautorisert bruk og at uvedkommende får tilgang 
til helseopplysninger.
Personvern er imidlertid mer enn hensynet til konfidensialitet. Reglene 
skal også sikre at personopplysninger blir brukt på rett måte. Viktige 
personvernhensyn er at opplysninger skal være korrekte og oppdaterte, 

Ny pasientjournallov og ny helseregisterlov er nylig vedtatt av Stortinget. Formålet 
med lovene er bedre helse- og omsorgstjenester til pasientene og brukerne. 

  AV SVERRE EngELSCHIøn, JURIST I HELSE og omSoRgSDEpARTEmEnTET.

Samtykke, tillit og personvern i ny helseregisterlov



7

og tilgjengelige for rett person til rett tid. Rett bruk av informasjon er 
avgjørende for god pasientsikkerhet og forsvarlig og effektiv helsehjelp. 
Godt personvern krever at alle hensynene ivaretas. I IKT-systemer der 
store mengder helseopplysninger behandles, er det et spesielt stort be-
hov for å ha god informasjonsikkerhet og tiltak for å ivareta person-
vernet. Vi står foran fortsatt rask teknologisk utvikling og vi må for-
vente store endringer i sektorens IKT-løsninger. 
Moderne infrastruktur og sikkerhetsmekanismer gjør det mulig med 
mer selvbestemmelse og lettere tilgjengelig informasjon for pasienter og 
brukere. Det muliggjør også bedre sikring av opplysninger. Dette forut-
setter risikovurderinger, e-ID, loggføring av aktivitet, tilgangsstyring og 
andre sikkerhetsløsninger. 
Den nye helseregisterloven er basert på en avveining mellom hensynet 
til personvernet og hensynet til kvaliteten på helsehjelpen. Loven vi-
derefører gjeldende krav til informasjons-sikkerhet ved behandling av 
helseopplysninger i helseregistre. Graden av person-identifiserbarhet i 
registrene skal, som i dag, ikke være større enn nødvendig.

Samtykke er fortsatt hovedregelen
Den registrertes samtykke er som hovedregel et krav ved all behandling 
av helseopplysninger. Dette er presisert i loven. 

Reservasjonsrett
Reservasjonsrett skal vurderes for alle nye helseregistre som ut fra reg-
isterets formål ikke kan baseres på samtykke. En reservasjonsrett kan i 
mange tilfeller være et godt virke¬middel for å ivareta den registrertes 

ønske om å bestemme over opplysninger som beskriver ham eller 
henne. En reservasjonsrett vil ivareta selvbestemmelsesretten ved at hver 
enkelt kan velge om de vil slettes fra registeret.
Registre som ikke er samtykkebaserte skal som nevnt kunne etableres 
ved forskrift dersom de registrerte får reservasjonsrett. Da vil vi kunne 
samle nyttig kunnskap, samtidig som den enkeltes selvbestemmelsesrett 
respekteres. Men dette gjelder bare dersom registeret er viktig og det ut 
fra hensynet til registrenes validitet ikke er mulig å basere registeret på 
at den enkelte samtykker. 
For å etablere nye registre uten samtykke eller reservasjonsrett, vil det 
også i fremtiden være nødvendig med nytt lovvedtak fra Stortinget. 

Innsyn i logg
De registrerte får rett til innsyn i oversikt over hvem som har hatt til-
gang til eller har fått utlevert helseopplysninger knyttet til den regis-
trertes navn eller fødselsnummer fra helseregistre. Dette tilsvarer gjel-
dende rett for pasientjournaler. 

Her finner du Helse- og omsorgs-
departementet høringsbrev 
vedrørende ny pasientjournallov og 
ny helseregisterlov 
http://goo.gl/2YQZyx

Ny personvernlovgivning i EU vil få direkte betydning for norsk rett, og dermed også for norsk fors-
kning. Driver du med klinisk forskning og spesielt registerforskning må du følge med i tiden fremover

AV RUnE B. JAKoBSEn

Andre prosesser med betydning for personvern og registerforskning

EUs direktiver og lover får som de fleste vet ofte direkte innflytelse på 
lovgivning i Norge gjennom EØS-avtalen. Det gjelder også lover som 
omhandler personvern og forskning. 

EU har gjennom lengre tid diskutert ny lovgivning om hvordan per-
sonopplysninger som skal behandles og i januar 2012 ble et forslag til 
ny personvernforordning lagt frem. Forslaget fra 2012 ble i den videre 
prosessen betydelig omarbeidet med til dels betydelige innstramninger 
for å styrke personvernet og mindre vektlegging av behovet og beret-
tigelsen til å bruke innsamlede personopplysninger til forskning. Det 
nye forslaget ble i mars 2014 vedtatt i EU-parlamentet og etter valget til 
nytt EU-parlament i mai er det forventet at prosessen vil fortsette frem 
mot endelig vedtakelse, kanskje allerede i år.

En viktig detalj å legge merke til at er den nye lovgivning vil være en 
forordning og ikke et direktiv. Et direktiv gir en viss mulighet til tilpas-
ning av nasjonale regelverk. En forordning gjelder ord for ord i norsk 
rett. Med andre ord forsvinner dagens fleksibilitet og det er uklart hvor-
dan norske lover som regulerer personvern og helseforskning forholder 
seg til dette. Uansett vil det få stor betydning for norsk (og skandi-
navisk) registerforskning som har bidratt betydelig til kunnskapsbasen 
om en rekke sykdommer gjennom mange årtier.

Hvis du vil orientere deg litt mer om arbeidet og prossesen med 
EUs personvernforordning kan følgende lenker sterkt anbefales:

Interview med jusprofessor 
Lee Bygrave i bladet Forsknings-
etikk: http://goo.gl/qdkOoz

Artikkel i Bladet Forskning: 
http://goo.gl/YLEPj2

De forskningsetiske komiteers 
nyhetsbrev juni 2014: 
http://goo.gl/6h76Lv

De forskningsetiske komiteers 
uttalelse om mulige følger for 
forskning og forskningsetikk i 
Norge: http://goo.gl/EU3uqB

Pressemeddelelse fra 
EU-kommisjonen: 
http://goo.gl/82b4Mw
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En ny kategori?

Kanskje kunne man legge til spesialist-PhD som en egen 
godkjenningskategori? Spesialist-PhD som alternativt utdan-
ningsløp etter autorisasjon som lege? Egne spesialisttitler der 
PhD inngår? 

En PhD-grad har varierende direkte relevans til de forskjellige 
medisinske fag.  Kanskje er det nødvendig å knytte sammen 
PhD-gradens tema og grupper av spesialiteter: spesialist-PhD 
i ortopedi, spesialist-PhD i billeddannende laboratorieteknik-
ker, spesialist-PhD i psykiatri, spesialist-PhD i allmennmed-
isin osv?

  
Helsedirektoratets forslag 

Det nye forslaget til spesialistutdanning som helsedirektoratet 
har arbeidet med innebærer for mange spesialiteter en for-
korting av tiden det tar å få godkjenning som spesialist (se 
forslaget her: http://goo.gl/ZzuJ59). Det er ikke vanskelig å 
forstå interessen for å se på tidsbruk og organisering av spesi-
alistutdanningen. Det er stor kapasitet i grunnutdanningen i 
Norge sammenlignet med tidligere, og i tillegg er mange unge 
leger ventet hjem fra utenlandske studiesteder i kommende 
år. Spesialistutdanning er en flaskehals og deler av behovet for 
spesialister i Norge blir dekket av leger med spesialistutdan-
ning fra utlandet. Det er behov for “å gjøre noen grep” som 

det heter. I forslaget skal spesialistutdanningen kortes ned til 
6 ½ år og turnustjenesten tas inn som første del av spesial-
istutdanningen, krav til sideutdanning er foreslått fjernet og 
det samme muligheten til å bruke forskningsstillinger som 
sideutdanning. Utdanningen skal strømlinjeformes med en 
generell del for grupper av spesialiteter og en spesialist del. 
Spesialistutdanningen er foreslått kombinert med en langs-
gående teoretisk del som knyttes til kunnskapsforståelse og 
andre temaer som må bygge videre på det vi i dag har inn-
ført i legeutdanningen gjennom for eksempel KLoK i Oslo 
og VITEN i Tromsø. Fokuset skal være på læringsutbytte og 
ikke bare på tjenestetid. Samtidig er det foreslått endringer i 
spesialiststrukturen. 

Rekruttering til medisinsk forskning

For LVS er det viktig at rekruttering til medisinsk forskning 
ikke svekkes gjennom det nye forslaget og at unge leger sti-
muleres til å velge en karriereveg med fokus på forskning og 
medisinsk undervisning. Vi har hatt en stor ekspansjon i an-
tall legestillinger i Norge og det er rom for å tenke nytt.  Et 
større ansvar for medisinsk forskning og utdanning er lagt på 
helseforetakene og kanskje får også kommunehelsetjenesten 
mer ansvar. Da må det nytenkning til i form av hvilken komp-
etanse man legger til rette for og hva man har behov for.  

AV KIRSTI YTREHUS pRofESSoR DR.mED.
DET HELSEVITEnSKApELIgE fAKULTET
UIT noRgES ARKTISKE UnIVERSITET 

Spesialist- PhD, 
et tankeeksperiment

Legespesialistutdanningen er i støpeskjeen. Det er foreslått at den skal gjen-
nomføres på 6 ½ år etter autorisasjonen som er basert på 6 års medisin-
studier. Vi er mange som er redd for at unge leger som kvalifiserer seg for å 
kunne drive forskning og undervisning på høyt nivå forsvinner i dragsuget 
med effektivisering av spesialistutdanningen. 
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Tidsbruk og karriereløp 

En PhD-grad er normert til 3 år, i det nye forslaget er spesial-
istutdanningen 6 ½ år. Det blir til sammen 9 ½ år. I en spe-
sialist-PhD kan tidsbruk defineres på annen måte og kravene 
være litt andre i klinikkdelen slik at det er mulig å oppnå spe-
sialist-PhD innenfor en tidsramme på maksimalt 8 ½ år etter 
autorisasjon.  Dette vil i tillegg også være en løsning for de 
av forskerlinjestudentene våre som ønsker videre-kvalifisering 
til PhD.  Hva er gevinstene i en slik ordning? De er mange. 
Gjennom insitament til akademisk utdanning av yngre leger 
sikres legestudentene våre påfyll av yngre kvalifiserte lærek-
refter.  Helsesektoren kan supplere et team med en spesialist-
PhD og få inn ekstra kompetanse ut over rene kli-niske fer-
digheter. For den unge legen er redusert tidsbruk og større 
sikkerhet når veivalg i karriere skal gjøres viktig. PhD-graden 
bør ikke føre til at man stiller sist i køen på helsesektorens 
jobbmarked.  

Spesialist-PhD må knyttes til hovedgrupper av spesialiteter og 
tilpasses dagens situasjon i helsetjenesten (spesialisthelsetjen-
esten og kommunehelsetjenesten). For de som skal ansette er 
det ikke alltid lett å vurdere betydningen av en PhD-grad. 
Det hjelper lite å oppgi hvilket fakultet eller universitet som 
har delt ut en kandidats PhD eller nevne avhandlingens tittel. 
En mulighet er derfor å definere området innenfor medisinen 
der den avlagte graden/ avhandlingen har relevans så graden 

knyttes til noe mer enn et medisinsk fakultet. Det er viktig å 
være klar over at en slik kobling må gjøres av de som kjenner 
helsesektoren. En kobling kan gjøres på mange måter:  

 - Kandidaten velger selv en kategori på en 
  gjennomarbeidet liste som passer med den nye   
  spesialiststrukturen. 
 
 - Kandidaten sender søknad til en spesialist-PhD-  
  komite og får godkjenning som spesialist-PhD i   
  kirurgiske fag, spesialist-PhD i akutt medisin, 
  spesialist-PhD i samfunnsmedisin, spesialist- PhD 
  i onkologi osv.
 
 - Kandidaten blir tatt opp i og får ansettelse i formelt 
  dobbelt-løp og tittelen gis når dette er gjennomført.  

Til avslutning
Spesialist-PhD er i dag et tankeeksperiment fra forfatterens 
side. Forslaget har form av et lite tillegg som egentlig ikke 
rokker så mye ved det forslaget som ble sendt på høring fra 
Helsedirektoratet 18. juli. Mitt spørsmål til dere er om ballen 
skal sparkes videre?   

LVS kan nå organisere samtlige legeforskere
LVS ble i sin tid stiftet for å organisere legeforskere, som den gang i all hovedsak var tilknyttet 
universitetene. 

Som følge av helseforetaksreformen, og utviklingen i samfunnet for øvrig, er det i dag en rekke legeforskere som 
er ansatt i virksomheter som ikke var omfattet av LVS’ nedslagsfelt. Etter lovendring av LVS’ lover § 3 er det nå 
åpnet for at legeforskere i helseforetak og andre virksomheter også kan velge LVS som yrkesforening.

Lovendringen er også fulgt opp av en endring i Legeforeningens retningslinjer for tilhørighet til yrkesforening.

Hvis du ønsker å skifte yrkesforeningstilhørighet, send en epost til register@legeforeningen.no

Husk at det også er mulig å stå som assosiert medlem! Spre gjerne dette til kollegaer med interesse for forskning 
som av ulike årsaker ønsker å stå i andre yrkesforeninger.
              LVS ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!

“PIled Higher and Deeper” av Jorge Cham
Les hele stripen på phdcomics.com
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Definerer Legeforeningens politikk

Forskningsutvalget er et rådgivende utvalg og har som ho-
vedoppgave å ”ruste opp” foreningen med gode argumenter 
og forskningspolitiske synspunkter. Det er med dette i tan-
kene at rapporten fra 2012 ble bygd opp. I denne leveres godt 
funderte argumenter på 18 områder av stor betydning for me-
disinsk og helsefaglig forskning. 

Rapporten er anbefalt lesning for alle som jobber for å øke 
forståelsen for at forskning, og deltagelse i forskning, er en 
forutsetning for utviklingen av et bedre helsevesen. Sammen 
med de to foregående rapportene som går nærmere inn på 
virkemidler for å styrke forskeren og forskningens kår, gir rap-
porten et godt bilde av de utfordringer og muligheter norsk 
medisinsk og helsefaglig forskning står overfor. 

Forskningsutvalget er et partssammensatt utvalg bestående av 
representanter med ståsted i og erfaring fra både klinikk og 
forskning.  Dette gjør utvalget til en viktig faglig og politisk 

møtearena der forskning og faglighet kan diskuteres. Her sit-
ter representanter fra universiteter, helseforetak og relevante 
foreningsledd i Legeforeningen, der i blant leder av LVS. 
Dette gir utvalget en unik anledning til å ta opp aktuelle saker 
for «de der ute» og bringe dem inn sentralt. Utvalgets organ-
isering legger til rette for å bringe de som kjenner hvor skoen 
trykker nærmere sekretariatet og sentralstyret. 

Utvalgets historie er en historie om hvordan forskningen ble 
satt på agendaen. I jubileumsutgaven av LVS-info (2) gir Per 
Hjortdahl og Jon Lekven – utvalgets første leder – et godt    
innblikk i bakgrunnen for at utvalget ble opprettet. 

Med mål om å fremme medisinsk vitenskap
Helseforskning er en nødvendig forutsetning for å opprett-
holde høy kvalitet i norsk helsevesen. Dette er en av grunnset-
ningene i Forskningsutvalgets mandat og ligger til grunn for 
de saker som utvalget tar opp. 

Presentasjon av Forskningsutvalget 
I 16 år har Legeforeningens forskningsutvalg gitt 
råd til Legeforeningens sentralstyre og bistått sekre-
tariatet i foreningens arbeid for å fremme medisinsk 
forskning og fagutvikling. Sammen med LVS har ut-
valget bidratt til å løfte en av Legeforeningens ho-
vedoppgaver opp på agendaen. De tre rapportene 
Med vind i seilene (2006), Mot en ny vår (2007) og 
Forskning er helsetjenestens grunnpilar (2012) er 
konkrete produkter av dette arbeidet. 

Forskningsutvalget 2014
https://legeforeningen.no/forskningsutvalget 

Ole M. Sejersted (leder), Det medisinske fakultet, UiO, OUS
Eystein H. Hoddevik, Yngre legers forening
Eva Gerdts, Det medisinsk-odontologisk fakultet, UiB
Eyvind J. Paulssen, Det helsefaglige fakultet, UiT
Elise Klouman, NFA/AF
Berit Schei, Det medisinske fakultet, NTNU
Kirsti Ytrehus, LVS
Asbjørn Årøen, Overlegeforeningen
Ubesatt, Nmf
Per Hjortdahl, Legeforeningens sekretariatet/UiO
Ida Waal Rømuld, Legeforeningens sekretariat

Legeforeningens forskningssatsing:

•	 Forening	for	leger	i	vitenskapelig	stilling	opprettet	i	1990

•	 Forskningsutvalget	opprettet	i	1998

•	 Opprettelse	av	allmennmedisinske	forskningsfond

•	 Allmennpraktikerstipendet

•	 Punktprogram	for	forskning

•	 Handlingsprogram	for	forskning

•	 Etablering	av	enhet	for	forskning	og	høyspesialisert	medisin
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Et svært dagsaktuelt tema, er Helsedirektoratets forslag til ny 
spesialitetsstruktur (3). Forskningen presses nå ut av legers 
spesialiseringsløp. Dette bekymrer Forskningsutvalget, som 
advarte om utviklingen allerede da endringene i regler om for-
skning som tellende tjeneste til spesialisering i indremedisin 
og kirurgi ble vedtatt (4). Målet må være å styrke forsknin-
gens betydning i grunn-, videre- og etterutdanningen av leger, 
ikke omvendt. Gjennom et møte med forskningen og kjenns-
kap til vitenskapelige metoder, bidra vi til å stimulere og sikre 
at leger nyttiggjør seg forskningsbasert kunnskap.  Ønsker vi 
bedre integrasjon av forskning og klinisk virksomhet må – et 
uttalt politisk mål – forskning og forskningsmetode få plass i 
spesialistutdanning. 

Sammen med et økt press på tid avsatt til forskning, er de 
foreslåtte endringene i spesialistutdanningen nok et signal 
om at den «akademiske lege» erstattes av produksjonsar-
beideren. Dette er et kjernespørsmål for Forskningsutvalget. 
Medisin som fag er grunnleggende akademisk og kunnskaps-
basert medisin – myndighetenes flaggskip – og avhenger av 
at leger har en solid forskningsforståelse. I disse dager sendes 
Helsedirektoratets utredning og konsekvensvurdering om 
fremtidig spesialitetsstruktur for leger ut på høring. Her 
vil Forskningsutvalget presse på for å få Legeforeningen på 
banen. 

Fremtidens helse og omsorgstjeneste
Organisering og tilrettelegging av forskningen er et vik-
tig arbeidsområdet for Forskningsutvalget. 25. juni ble 
HelseOmsorg21 lansert (5). Denne strategien skal legge 
grunnlaget for en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal 
innsats for forskning, utvikling og innovasjon innenfor helse- 
og omsorgsområdet. Forskningsutvalget mener denne strat-
egien vil være toneangivende for myndighetenes arbeid med 
sektoren i hele det 21. århundre. Utvalget var aktive under 
strategiens utvikling og vil fremover følge med på oppfølgin-
gen av de råd og tiltak som fremmes i dokumentet. 

Dette bør være et viktig område for Legeforeningen fremover. 
Særlig i lys av signaler fra blant annet Kunnskapsministeren 
om at medisinsk og helsefaglig forskning først og fremst er et 
sektoransvar for Helse- og omsorgsdepartementet. Hva gjør 
vi da med den fri og nysgjerrighetsdrevne forskningen? Hvem 
skal ta ansvar for den medisinske og helsefaglige forskningen 

som drives på universitetene? 
Av særlig viktig områder å 
følge opp, er: Gode strukturer 
for og finansiering av for-
skning i primærhelsetjenesten, 
Opprettholde den gode effek-
ten av øremerkede og ellers 
prioriterte midler til forskning 
i helseforetak, styrke helsereg-
ister forskning, og integrasjon 
av forskning og klinikk.

 
Sammen i kampen for å beholde forskning på 
agendaen
Medisinsk og helsefaglig forskning av høy kvalitet, bedre 
organisering, samarbeid og ressurstilgang til medisinsk og 
helsefaglig forskning, tilrettelegge for en god karriereutvikling 
for forskere er alle saker der LVS og Forskningsutvalget nå gjør 
felles front. Sammen skal vi vi stå på barrikaden for at helse 
forblir et forskningsmessig hovedsatsingsområde i Norge. 
Da må også Legeforeningen beholde forskning høyt på sin 
agenda. Legeforeningen er en viktig aktør og bør derfor ha 
enda større forskningspolitisk innflytelse. Forskningsutvalget 
og LVS er viktige premiss- og argumentleverandører!

«Helsetjenestens virksomhet bygger på kunnskap. En av Legeforeningens 
hovedoppgaver er å arbeide for å fremme medisinsk forskning og fagut-
vikling, både for å bedre den generelle folkehelsen, kvaliteten og sikker-
heten på helsetjenestene som leveres.».
Prinsipprogram 2013-2015 for Den norske legeforening

(1) Legeforeningens tre forskningspolitiske dokumenter: Mot en ny vår 
for medisinsk forskning? (2007). Vind i seilene for medisinsk forskning 
(2006). Forskning er helsetjenestens grunnpilar, strategidokument for 
2012-2014 (2012)
(2) Forskningsutvalget Dnlf, Jubileumsheftet, LVS-infor (2010)
(3) Legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak, http://www.helsedi-
rektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/legers-spesialitetsstruktur-og-organiser-
ing-av-akuttmottak.aspx 
(4) Brev til Legeforeningens sentralstyret «Vedrørende forskningstjeneste 
i de nye reglene for spesialitetene indremedisin og generell kirurgi»(5) 
HelseOmsorg21. Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Nasjonal for-
sknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. Rapport 2014. http://
www.helseomsorg21.no/ 

Forskningsutvalgets mandat:
Utvalget er et rådgivende organ for Sentralstyret i spørsmål som angår medisinsk og helsefaglig forskning. Oppgaven består i å 
foreslå tiltak som kan:
•	 øke	forståelsen	for	at	forskning,	og	deltagelse	i	forskning,	er	en	forutsetning	for	utviklingen	av	et	bedre	helsevesen	nasjonalt	
 og internasjonalt
•	 medvirke	til	medisinsk	og	helsefaglig	forskning	av	høy	kvalitet	i	alle	deler	av	norsk	helsevesen
•	 bedre	organisering,	samarbeid	og	ressurstilgang	til	medisinsk	og	helsefaglig	forskning
•	 tilrettelegge	for	en	god	karriereutvikling	for	forskere
•	 sikre	og	stimulere	til	at	leger	nyttiggjør	seg	forskningsbasert	kunnskap
•	 utvikle	forskningens	betydning	i	grunn-,	videre-	og	etterutdanningen	av	leger
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Mer til lokale forhandlinger

Forhandlingsleder i Akademikerne Stat uttalte etter enigheten: 
”Vi har har akseptert årets lønnsoppgjør fordi potten til lokale 
forhandlinger er større enn noen gang, men oppgjøret represen-
terer ikke den moderniseringen av lønns og personalpolitikken 
som er nødvendig.”
Oppgjøret fikk en økonomisk ramme på 3,3 %, omtrent som 
mange kanskje hadde forventet på forhånd utfra enigheten 
i frontfaget. Akademikerne vant ikke frem med sitt ønske om 
en generell modernisering av lønnsdannelsen i starten, men 
fordelingen mellom generelle tillegg og lokaler lønnsforhand-
linger var likevel historisk. 1,98% ble gitt som generelt tillegg og 
1,75 % ble satt av til lokale, kollektive forhandlinger.  

Hvem forhandler denne høsten?

Forhåpentligvis har alle LVS-medlemmer sendt inn sine be-
grunnede lønnskrav til sine lokale tillitsvalgte. Det er nemlig 
dem som denne høsten skal forhandle med de lokale arbeidsgi-
vere om hvordan potten på 1,75 % av den totale lønnsmassen 
skal fordeles. Uten argumenter er det vanskelig å legge til grunn 
overfor arbeidsgiver hvorfor nettopp LVS-medlemmer bør til-
godeses når forhandlingerne starter.

Hva tenker de tillitsvalgte om årets forhandlinger?

LVS-info tok en rask runde til de tillitsvalgte for Legeforeningen 
ved universitetene for å få deres syn på de kommende 
forhandlinger.
”Det er veldig positivt at vi denne gang har en relativt stort pott 
til lokale forhandlinger, det er lovende”, sier Svend Davanger ved 
UiO og Einar Svendsen ved UiB følger opp: ”Dette burde gi 
forhåpninger for både ´topp´og ´bredde´”. Men det er også store 
utfordringer. Helge Bjørnstad-Pettersen ved NTNU uttaler at 
skjevfordelingen som allerede eksisterer mellom de best og dår-
ligst betalte av Legeforeningens medlemmer ved universitetene 
er svært stor. Og Gro Øslie Eilertsen, UiT følger opp: ”Det er 
en utfordring å tydeliggjøre de forskjellige grupper av leger som 
forsker, fra fulltidsprofessorene over legespesialistene til stipend-
iatlegene uten spesialisering eller lang klinisk erfaring.”  Det gjør 
det enda viktigere at alle har sendt inn lønnskrav før forhandling-
ene: ”Det er som å pusse tennene, det bør gjøres regelmessig”, 
sier Svend Davanger og fortsetter, ”vi må klargjøre overfor både 
arbeidsgiver og de øvrige arbeidstagerorganisasjonene at våre 
krav er viktige for universitetet. Uten motiverte forskere forvitrer 
universitetene som samfunnsinstitusjon.”

I mai kom Akademikerne og Legeforeningen til enighet med staten om lønnsopp-
gjøret. Dette var et hovedoppgjør og ny tariffavtale trådte i kraft 1. mai 
2014. Her er noen oppsummeringer av oppgjøret og litt om høstens lokale 
forhandlinger.

 AV RUnE B. JAKoBSEn, REDAKTøR

Lønnsoppgjøret i staten 2014

Her kan du lese mer om 
lønnsopgjøret: 

http://www.akademikerne.no/Kampanje
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I sommer har en tragisk hendelse som førte til døden for 
en toåring ved Molde Sykehus vært bakteppe for en de-
batt i mediene om hvordan medisinske feil bør gripes 
an. Helseministeren har konkludert at en medisinsk ha-
varikommisjon er svaret. Andre mener det finnes bedre 
måter å bruke pengene på. Professor Aslak Syse som ledet 
utvalget som skulle komme med råd om den faglig beste 
veien å gå, har trukket seg: ”Med statsrådens konklusjoner 
midt under utvalgets arbeid, blir det meningsløst å fortsette 
å lede dette” (Aftenposten, 10.07.14). Klinikkleder Olav 
Røise ved Oslo Universitetssykehus har skrevet kronikk om 
at kulturen må forandres, og at lederne må gå foran slik at 
det blir trygt å si ifra om feil eller nesten-feil. 

Men hvordan får man det til? Hvordan forandrer man en 
kultur og et system? Hvordan analyserer man hendelser og 
systemer slik at man kan lære - og forandre? Hvordan går 
man fra å tenke at det er den enkeltes feil uten å se på hele 
bildet til først og fremst å se på systemet. 

Dette er hovedtema i Sidney Dekkers korte, men gode bok 
”Patient Safety - A Human Factors Approach”. 

Sidney Dekker er psykolog og professor ved Griffith 
University i Australia. Tidligere var han på Lunds univer-
sitet, der han bygget opp Leonardo da Vinci Laboratory for 
Complexity and Systems Thinking, som tilbyr Skandinavias 
eneste masterprogram innen Human Factors. Han har 

brukt 20 år på å forske på hvorfor feil oppstår og hva man 
kan gjøre for å unngå feil. 

Kort oppsummert diskuterer og begrunner Dekker i bo-
ken at pasientsikkerhet handler  om at 
1.  Menneskene er ikke problemet i systemet, men   
 løsningen.
2.  Sikkerhet er ikke at man konstant fokuserer på å oppdage 
 feil, men å legge til rette for og styrke alle prosesser som
 gjør at man gjør ting rett.
3. Sikkerhet må være et etisk ansvar for alle, ikke en 
 byråkratisk overvåkning. 

Bokens åtte kapitler favner bredt. Et kapittel analyserer de 
kognitive aspekter ved å jobbe med syke pasienter, et an-
net hvordan ny teknologi påvirker sikkerheten både ved 
innføringen og ikke minst når det er i rutinemessig bruk. 
Et tredje viktig kapittel tar for seg hvordan vi som enkeltin-
divider, men først og fremst som system skal lære av feilene 
- og hvorfor straff og ”mer opplæring” svært, svært sjelden 
er gode løsninger. 

Boken anbefales alle som jobber med pasientsikkerhet og 
den burde i grunnen leses av absolutt alle med lederansvar 
fra direktøren til avdelingssykepleieren.

 AV RUnE B. JAKoBSEn

Patient Safety - A Human Factors Approach

Sikkerheten til norske pasienter har gjennom lengre tid 
fått mye oppmerksomhet i mediene. Kanskje ikke først og 
fremst på grunn av Pasientsikkerhetskampanjen, som siden 
starten i 2011 har gått fra kampanje til femårig pro-
gram, men heller fordi det rett og slett er ”godt stoff” for 
avisene å blåse opp større eller mindre ”medisinske feil” på 
forsidene.  

Sidney Dekker
PATIENT SAFETY - A Human Factors Approach
2011 CRC Press Taylor and Francis Group, LLC
GBP 24.99 (www.amazon.co.uk)

En rask innføring i Dekkers forskning:
”Why things go wrong”
Videointervju på 
Youtube http://goo.gl/22zkyo 

Andre bøker av Sidney Dekker:

Behind Human Error (2010)
Drift into Failure (2011)
Just Culture, 2nd Ed. (2012)

Redaktøren anbefaler
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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: 
Kristin	Wiik		•	Tlf.	23	10	90	00

 E-post: kristin.wiik@legeforeningen.no

Lurer du på hva legeforeningen og LVS mener?

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

Høringssvar fra LVS!

Husk du må være innlogget på medlemssidene 
for å se de interne høringssvarene!
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Her følger innstillingen fra professor Anna Midelfart og 
professor Helge Waldum som LVS´ landsråd i mars 2014 
støttet enstemmig og la til grunn for å tildele Orkideprisen:

Helge Bjørnstad-Pettersens faglige meritter spenner fra medisinsk 
eksamen i 1974 og dr.grad i lungemedisin med sarkoidose som 
spesialfelt i 1990 til spesialistutdanning i generell medisin med 
grenspesialiteten lungemedisin. Helge er ansatt som førsteamanuen-
sis ved Det medisinske fakultet, NTNU og overlege i bistillling ved 
Lungeavdelingen, St.Olav Hospital. 

Medisinskfaglig ligger Helges hovedinteresse innenfor sarkoidose. 
Han har skrevet en rekke vitenskapelige publikasjoner, vært fagfel-
levurderer, og er kjent som en meget flink og dyktig underviser og 
foredragsholder. Han har vært opponent, administrator og sette-
dekan ved en rekke disputaser. Ved Det medisinske fakultet NTNU 
er Helge kjent som prosjektleder for innføringen av PBL i medis-
insk studium fra 1991 - 96 - en betydelig og krevende innsats i en 
omstillingsperiode ved etableringen av et helhetlig medisinstudium 
i Trondheim.

Helge har vært med LVS helt fra etableringen av foreningen i 
Trondheim i 1990. Han deltok aktivt i det lokale interimstyret før 
og under LVS´ første landsmøte og startet deretter en lang karriere 
som tillitsvalgt ved Det medisinske fakultet ved NTNU. På årsmøte 
i 1997 ble Helge for første gang valgt som leder av LVS, senere ble 
han gjenvalgt som leder i to perioder fra 2002 - 2005. Ved siden av 
dette har Helge vært styremedlem i LVS i mange år og fungert som 
lokal hovedtillitsvalgt for Legeforeningen. Helge satt en periode også 
i Legeforeningens sentralstyre med iherdig innsats for LVS´ hovedin-
teresser. Helge har vært representant til Landsstyret i Legeforeningen 
gjennom mange år, og har fra talerstolen formidlet LVS´ forskning-
spolitiske synspunkter. Det er imponerende, at han også har ledet  
Norsk forening for lungemedisin og nå har  nestleder funksjon i LVS.

Lokalt er Helge kjent som leder for Sør-Trøndelag legeforening i 6 
år, og han sitter nå i styret som representant for LVS.  Helge er en 
meget talefør debattant, er svært flink til finne gode løsninger, er di-
plomatisk og ikke minst en meget hyggelig person og venn. Vi ønsker 
å takke Helge for hans mangeårige arbeid for LVS medlemmer, og 
vi vil gjerne hedre ham med Orkideprisen som en påskjønnelse for 
hans innsats.
       LVS-info gratulerer med prisen!

Orkideprisen 2014 

Helge Bjørnstad-Pettersen ble 24. april 
på LVS´ årsmøte i Trondheim tildelt 
Orkideprisen.
Helge fikk Orkideprisen som påskjønn-
else for sin fremragende og mangeårige 
innsats for å fremme interessene til  leger 
i vitenskapelige stillinger. 

Tillitsvalgte ved universitetene

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Gro Østlie Eilertsen (hovedtillitsvalgt)
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 Midelfart (vara)

Universitetet i Bergen
Einar Arvid Svendsen
Eva Gerdts (vara)

Universitetet i Oslo
Svend Davanger
Kjetil Retterstøl (vara)
Hanne Storm (vara)
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Returadresse: Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

Trykt med tillatelse fra www.sci-ence.org


