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Siden forrige nummer av LVS-info har 
vi hatt årsmøte og årsmøteseminar. 
Refe ratet fra årsmøtet ligger ved. To av 
hoved punktene på årsmøtet var valg av 
nytt styre og diskusjonen rundt behov 
for å skrive ut ekstra kontingent. Vi vil 
benytte anledningen til å takke valg-
komiteen for innsatsen med å rekruttere 
kandi dater til nytt styre. Undertegnede 
blir ikke med videre, men den saken kommer jeg 
tilbake til i neste nummer av LVS-info. Kontingent-
saken skal vi forsøke å ta opp på legeforening ens  
landsstyremøte i mai. Et mål må være at kontin-
genten er den samme enten du tilhører en liten 
yrkes foreningene i Dnlf eller en stor og uavhengig 
av hvor du bor i  landet og hvilken spesialitet ditt 
arbeid er knyttet til. 
  LVS arrangerte vårt årlige fagpolitisk seminar 
i tilslutning årsmøtet. I dette nummeret av LVS info 
gir vi dere som ikke var tilstede noen smakebiter 
fra programmet, med sine to hoved tema (tradisjo-
nen tro) medisinsk forskning og undervisning. I år 
var det styrets Oslo/Akershus-medlemmer som tok 
ansvar for å utforme programmet. Vi fikk et særs 
vellykket møte med mye god debatt. Forsknings-
delen av programmet fokuserte på vitenskapelig 
publisering. Vårt felles syn er at vitenskapelige funn 
skal deles med andre og diskuteres før funnene 
kan tas i bruk enten det gjelder ny kunnskap som 
skal inn i lærebøkene eller ny behandlingsstrategi 
i klinisk  medisin. Den digitale virkelighet har tatt 
over for papir og vitenskapelig publisering verden 
rundt er i ferd med å forandre seg fordi det så langt 
ikke synes å være noen begrensninger der ute i den 
digitale skyen. Impakt er viktig når innsats i forsk-
ning skal vurderes. I  engelsk språkdrakt forklares 
«impact» med «the force exerted by a new idea, 
concept, technology, or  ideology» og på norsk 

med  styrke eller gjennomslagskraft av 
et budskap. Et viktig tema var hvordan 
kan man skal tallfeste impakt, hvilke fall-
gruber som finnes og hvilke muligheter 
som i dag finnes. Impakt  faktor som vi 
alle kjenner, var  opprinnelig en enkel 
metode  for å sammenligne forskjellige 
tidsskrift, nå brukes impakt faktor også 
i sammenligning av forskere og publika-

sjoner. Spørsmål er om det er formålstjenlig og om 
det finnes alternativer. Foredragene om publiser-
ingskanaler  resulterte for mange av oss i en erkjen-
nelse av at her er det bare å brette opp ermene og 
følge med. Vi må lære oss ikke bare hva «open 
 access»  publisering er, men vi må kjenne til de for-
skjellige formene for open access helst bør vi kjenne 
til Bell’s liste over mulige tvilsomme open access 
tidskrifter. Ett budskap fra våre forelesere er at det 
er viktig at forskersamfunnet selv ser på hva som er 
en hensiktsmessig måte å distribuere resultater og 
gjøre eget forskningsarbeid kjent. 
 Undervisningsdelen av programmet var viet 
studieplaner i medisin i Norge. Det skjer svært mye 
på dette området. Dette er noe som også  endrer 
hverdagen for de av våre medlemmer som er  aktive 
undervisere. Vi fikk presentert arbeidet med revi-
sjon av studieplanene i Oslo (Oslo 96) og revisjon 
av den tradisjonelle planen i Bergen. Disse planene 
har mye felles. Kanskje nærmer man seg en ny 
konsensus for hvordan lege studiet i Norge bør se 
ut? Det er likevel mye enighet om at litt forskjel-
lig  faglig profilering ved de 4 lære stedene er bra. Vi 
 diskuterte også  behovet for en nasjonal  eksamen. 
Her var det forskjellige syn. En av årsakene til 
dette er at en nasjonal eksamen kan være så mangt 
– det kan  omfatte alle fag, det kan omfatte kun et 
enkelt fag, det kan være med graderte  karakterer 
eller bestått-ikke bestått, det kan være ved  studiets 

KJÆRE KOLLEGAER 

Aller først vil jeg starte med å ønske vår nye redaktør av LVS-info, Bendik 
 Brinchmann  velkommen i teamet. Vi er svært glade for å ha en av våre aktive unge 

legeforskere med på laget i LVS. Han presenterer seg selv i dette nummeret.
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Så til slutt, vi fortsetter stadig med vår  papirutgave av 
LVS- info. Men vi vil minne dere alle om at tidligere 
numre finnes i pdf versjon (og uten krav til innlog-
ging eller abonnement) på våre nettsider sammen 
med annen informasjon, som er tilgjengelig etter 
innlogging med medlemsnummer og eget passord. 
Vi minner også om at vi har en facebook side og 
vi har tillitsvalgte lokalt som gjerne informerer om 
aktivitet og bidrar til å svare på spørsmål. 

slutt, det kan være midtveis osv. Mitt syn er at en 
 eksamen alle  studenter gjennomfører kan være en 
plattform for samarbeid mellom fakultetene og 
bidra til opprydding i grenseområdet for spesialis-
tutdanning. En slik eksamen bør være  begrenset til 
et eller noen få fag og med bestått – ikke bestått som 
 eksamensform. Det er viktig at nasjonal  eksamen 
ikke kommer som et pålegg, men at vi som under-
viser får arbeide med dette i dialog med studenter 
og administratorer dersom dette realiseres. 

Kirsti Ytrehus, Leder LVS
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Både forskning og undervisning har 
 engasjert meg siden starten av medisin-
studiet, og  kanskje før. Da stillingen som 
redaktør for LVS-info ble ledig etter Rune 
Jakobsen, som har holdt stafettpinnen de 
siste 3 årene, tok det ikke lang tid med 
overveielser før jeg søkte om å  overta   
 etter ham. Jeg ser frem til en lærerik tid 
i  samarbeid med styret i LVS; og håper 
å kunne fortsette å  levere et innholdsrikt LVS-info. 
Dette forutsetter selvfølgelig et godt samarbeid med 
aktive  medlemmer som  kommer med gode bidrag.
 I denne utgaven kan dere lese om h-indeks 
og hvordan den kan tolkes; legeforeningens pros-
jektgruppe som skal  vurdere  medisinutdannelsen; 
Erlend Hem er intervjuet om bibliometriske 
metoder og fagfellevurdering, og dessuten trykker 
vi protokollen fra årsmøtet med fokus på de mest 
omdiskuterte punktene.
 Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle som 
har bidratt med innhold til denne utgaven av 
LVS-info.

Kort om den nye redaktøren:
-  Oppvokst i Oslo.
-  Embedseksamen i medisin ved Århus 

 universitet 2012
-  Lærer i medisinsk kjemi i 2 år ved 

Århus universitet
-  Legevikar ved Nevrologisk avdeling i 

Holste bro 2010-12
- Første forfatter for review artikkelen 

«A possible role of chitin in the pathogenesis of 
asthma and allergy» 2011

- Klinisk basis utdannelse (dansk turnus) ved 
 medisinsk og psykiatrisk avdeling Amager i 
København 2012-2013

- Stipendiat ved Folkehelseinstituttet siden 
2014,  prosjektet omhandler luftforurensing og 
 inflammasjon.

Bendik Brinchmann

NY REDAKTØR

Utdannelse fra Universitetet i Århus, nå PhD-stipendiat ved Folkehelse instituttet, 
med utsikt til et 4 måneders forskningsopphold i Frankrike. Dette ble vurdert av 

 styret som et godt utgangspunkt for arbeidet som redaktør for LVS-info. Nå sitter jeg 
på det nye kontoret mitt ved universitet i Rennes og skriver redaktørens innslag  

i medlemsbladet for oss leger i vitenskapelige stillinger.

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 
b.c.brinchmann@medisin.uio.no 
eller ta kontakt med styret.
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H-indeks ble i 2005 lansert som et mål på 
en persons  totale vitenskapelig aktivitet, 
både produksjon og kvalitet (2). Defini-
sjonen på h-indeks forklares enklest med 
et  eksempel: en forsker som har publisert 
80 artikler, hvorav 20  artikler er sitert 
20 ganger eller mer, og de  resterende 60 
er sitert mindre enn 20 ganger, har h- 
indeks på 20. 
 Det har de siste årene vært mye fokus på h- 
indeks, både fordi det oppfattes som et  enkelt og lett 
tilgjengelig mål på forskningskompetanse, og på 
grunn av de mange motfore stillinger mot å bruke 
en slik forenkling både ved vurdering av søknader 
og ved ansettelser (3). Hensikten med denne artik-
kelen er å fokusere på de viktigste begrensninger 
ved h-indeks med bakgrunn i fire reelle forsknings-
profiler (P1-P4) som vist i tabell 1. Profilene er 
 hentet fra fagområdet medisinsk biokjemi.
 Flinkeste gutt i klassen. Personen P1  peker 
seg ut med størst antall publikasjoner, høyt  antall 
siteringer og høyeste h- indeks. Inntrykket av både 
høy produksjon, god kvalitet og en solid forsk-
ningserfaring styrkes av at vedkommende er første- 
eller siste forfatter på over halvparten av sine 
 publikasjoner. Dette kan taes til inntekt for at det i 
stor grad er egeninitiert forskning som er publisert. 
 The One Hit Wonder. P2 har det høyeste 
 antall  siteringer blant de fire selekterte forskerne. 
Men antall  publikasjoner og h-indeks er lavest 

i gruppen. Vurdert ut fra kun  antall 
 siteringer kunne disse funnene tolkes 
dit hen at P2s  aktivitet er jevnt over av 
særdeles høy kvalitet. Tabellen viser 
 imidlertid at nærmest halvparten av alle 
 siteringer er  knyttet til en eneste artikkel 
(hvor P2 for øvrig ikke er første/sistefor-
fatter). Sett i forhold til at et stort  antall 
 artikler aldri er sitert (45%) må P2 ha et 

lite antall svært gode artikler som gir god uttelling 
på både h-indeks og siteringshyppighet. Spørsmålet 
er imidlertid hvordan den totale forsknings aktivitet 
skal vurderes, ikke minst sett i sammenheng med at 
P2 bare er første/sisteforfatter på et fåtall artikler?
 «Medforfatteren» versus «Veilederen». 
P3 har 20% færre publikasjoner enn P4 og har 
 nærmest samme  antall  siteringer. Likevel har de 
identisk h-indeks. Dette kan for klares ved at P4 
 forsker innen et felt med lav siterings hyppighet. 
Det som likevel skiller P3 og P4 mest er at først-
nevnte har publisert bare 22% av sine artikler som 
første/siste forfatter, mens P4 er første/siste forfat-
ter på hele 71%, hovedsakelig siste forfatter (55%). 
Det er nærliggende å konkludere med at P4 i større 
grad enn P3 har initiert sine forskningsprosjekter 
selv. P3s forskning er preget av medforfatterskap 
hvilket kan være et resultat av stor kontaktflate og 
gjerne en unik kompetanse som er viktig for ulike 
forskningsområder og forskningsgrupper. 
 Denne undersøkelsen bekrefter mange av de 

Er h-indeks et nyttig  
mål på forskningskompetanse? 

Tor-Arne Hagve, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Akershus Universitetssykehus

Det er vanskelig å kvantitere akademisk produktivitet på en sikker og troverdig måte. 
I dag er antall publikasjoner det mest brukte mål på forskningsaktivitet både i 

 årsrapporter og i søknader om stilling og om forskningsmidler. Det er imidlertid aldri 
dokumentert noen  sammenheng mellom antall publikasjoner og forskningskvalitet 

(1). Et bedre mål på  forskningskvalitet er antall siteringer som brukes i mindre grad.
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hyppighet mellom ulike fagområder/spesialiteter 
og kontekst.
 Denne lille undersøkelsen bekrefter også det 
sørgelige  faktum at i størrelsesorden 15-20% av alle 
publikasjoner aldri siteres (7). 
 Konklusjon. Det er viktig å være bevisst at 
h- indeks brukes i økende grad ved vurdering av 
kompe tanse både ved  ansettelser og ved søknad om 
forskningsmidler. Man skal imidlertid være klar 
over at h-indeks har en rekke  begrensinger og er 
alene ikke et godt nok mål på  forskningskompetanse 
og bør kun brukes som et supplement til fagfelle-
vurdering.

Litteratur
1.  Patel VM, Ashrafian H, Ahmed K, Arora S, Jiwan S, 

 Nicholson JK, Darzi A, Athanasiou T. How has healthcare 
research performance been assessed? A systematic review. 
J R Soc Med 2011; 104: 251-61

2.  Hirsch JE. An index to quantify an individual’s scientific 
research  output. Proc Natl Acad Sci USA 2005; 102: 16569-
72

3.  Hagve TA. H-indeks – et godt mål på forskningsaktivite-
tet.Tidsskr Nor Legeforen 2011;131:2494-6

4. Lehman S, Jackson AD, Lautrup BE. Measures for 
 measures. Nature 2006;444:1003-4

5. Thompson DF, Callen EC, Nahata MC. New indices in 
scholarship assessment. Am J Pharm Educ 2009; 73: 1-5.

6.  Engquist L, Frommen JG. The h-index and self-citations. 
Trends in Ecology and Evolution 2008; 23: 250-2.

7.  Weale AR, Bailey M, Lear PA. The level of non-citation of 
 articles within a journal as a measure of quality: a compar-
ison to the  impact factor. BMC Medical Research Method-
ology 2004;4:14. doi:10.1186/1471-2288-4-14

motfore stillinger som er fremført i forhold til nytte 
av h-indeks (3): 
 Førsteforfatterskap.Verken h-indeks eller 
andre biblio metriske størrelser tar hensyn til at 
det er førsteforfatter som har hatt hovedansvar for 
utførelsen av en studie og at sisteforfatter ofte har 
initiert prosjektet og hatt en veilederrolle. Dette i 
motsetning til en medforfatter som med  sikkerhet 
har bidratt mindre enn første- og sisteforfatter, men 
får den samme bibliometriske kreditering. Som vist 
med eksempel i denne undersøkelsen ville dette 
ikke  synliggjøres via de  etablerte bibliometriske 
 parametere. 
 The One Hit Wonder. Totalt antall  siteringer 
og gjennomsnittlig antall siteringer er markeds-
ført som det beste mål for forskning og bedre 
enn h- indeks (4). Det  vises  her tydelig at en 
«one hit  wonder» eller få svært gode  artikler kan 
slå  dramatisk ut ved alene å indikere en samlet 
forsknings aktivitet av høy kvalitet
Alder. Ved tolkning av siteringshyppighet må det 
tas  hensyn til at antall siteringer er høyere for  eldre 
artikler sammenlignet med nyere, hvilket er en 
 ulempe for unge forskere. 
 Ulike databaser. Siteringshyppighet rapport-
eres for skjellig i ulike databaser (5).
 Selvsitering. Selvsitering er rapportert å være 
i størrelses orden 6,5% innen medisin generelt (6). 
Som vist i denne aktuelle undersøkelsen har en av 
forfatterne en andel selvsiteringer på 11.8% Dette 
kan være uttrykk for at forskningsfeltet er ungt eller 
at det innen dette feltet er tradisjon for få siteringer. 
 Andre forhold som det ikke tas hensyn til 
er antall forfattere/artikkel, forskjeller i siterings-

Tabell 1. Bibliometriske mål på forskningsaktiviteten til  forskerne P1-P4  

P1 P2 P3 P4 
H-indeks 29 19 23 23
Antall artikler 158 60 124 152
Antall siteringer 3243 3310 1525 1452
Selvsitering (%) 7.3 1,4 4,7 11,8
Mest siterte artikkels andel av siteringer (%) 6 49 6 6
Andel artikler som aldri er sitert (%) 23 45 27 25
Førsteforfatter (%) 17 15 7 16
Sisteforfatter (%) 39 8 15 55
Medforfatter (%) 44 77 78 29
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Hva er bibliometri og hva kan det brukes 
til?
Bibliometri er en samlebetegnelse på 
metoder som brukes til å telle forskning. 
Man bruker statistiske metoder for å 
analysere forfattere og tidsskrifter. Mest 
kjent er impaktfaktor, som er et mål på 
siteringshyppighet. I dag er impakt faktor 
blitt den kanskje største driveren bak 
medisinsk  publisering. Et annet bibliometrisk mål 
er publiserings poeng, som jo er blitt viktig i norsk 
akademia. 

Hvilke styrker har bibliometri sammenlignet med 
 fagfellevurdering?
Først og fremst at det er så enkelt, raskt og billig. 
Impaktfaktor er et tall med tre desimaler, og H- 
indeks som er et annet eksempel, er ett enkelt tall 
som er ment å si noe om den enkelte forsker. Sånn 
sett er det litt uslåelig, ikke minst i kompetitive for-
skningsmiljøer der man liker å sammenligne seg 
med andre.

Er impaktfaktor egentlig et objektivt mål?
Impaktfaktor er et mål med store svakheter, det 
er viktig å huske på. Når man i debatten bruker 
impakt faktor, så glemmer man fort alle de inn-
vendinger som blir rettet mot impaktfaktor som 
kvalitetsmål. Jeg er ikke imot impaktfaktor i seg 
selv, men et slikt mål må brukes med varsomhet.  

Bibliometri og fagfellevurdering 

Bendik Brinchmann

Til årsmøtet i LVS bidro Erlend Hem med to innslag om henholdsvis impakt faktorens  
store  betydning i vitenskapelig publisering samt bibliometri og  fagfellevurdering som 
mål på  forskningskvalitet. I pausen hadde jeg gleden av å intervjue Erlend Hem og 

fikk hans syn på  kvalitetsvurdering av vitenskapelige publikasjoner i en moderne tid 
preget av en stor mengde nettbaserte tidsskrifter.

Finnes det en gullstandard for å vurdere 
forskning og  publisering?
Nei. Det finnes mange måter å vurdere 
forskning på, men ingen  gullstandard. 
Man bruker gjerne flere metoder 
 sam tidig. Bibliometri kan fungere som et 
supple ment til fagfellevurdering. 

Har impaktfaktor for stor innflytelse på 
forskningen i dag?
Dette varierer nok en del i ulike fagområder. Men 
jeg ser at betydningen impaktfaktor har noen steder 
er helt ute av proporsjoner, den blir ukritisk brukt 
ved tildeling av  ressurser, ved tilsettinger og også i 
andre  sammenhenger. Jeg mener at bibliografiske 
metoder må brukes med forsiktighet og klokskap.

Finnes det gode alternativer til impaktfaktor?
Ja, det finnes gode alternativer.  Impaktfaktor er jo 
bare en av mange bibliometriske  metoder. Såkalt 
«altmetrics»  representerer en ny og  interessant ut-
vikling. Det er mål for opp merksomheten en artik-
kel får, for eksempel  visninger eller nedlastinger på 
nettet og omtale på sosiale medier. Det kan kanskje 
si noe om hvilket gjennomslag en artikkel får. Alt-
metrics brukes både av Nature, Elsevier og mange 
andre store aktører. 

Artikler som publiseres på norsk har ofte størst 
 gjennomslag i Norge, kan vi lage et norsk system?
Det er riktig at artikler som publiseres på norsk 
ofte får større betydning, eller impakt om du vil, 
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lettere å publisere enn før – det er alltid et tidsskrift 
tilgjengelig. Men en bakside av den medaljen er 
fremveksten av røvertidsskrifter, såkalte predatory 
journals, som forsøker å lure forskere for penger. 

Publiseres det for mange artikler i dag?
Ja. Det publiseres for mye forskning som har for lav 
 kvalitet. Den svenske epidemiologen Hans-Olov 
Adami mener at de fleste vitenskapelige  artiklene 
ikke burde vært publisert, men han går nok vel 
langt. En grunn til at det blir slik, er kravet til forsk-
ere om å publisere mye. Jeg mener det er en veldig 
viktig oppgave for forskere å tenke grundig igjen-
nom hva de skal bruke tiden sin på, og velge pros-
jekter som virkelig har en betydning. 

Har du ett råd til unge forskere som skal publisere?
Først og fremst velg riktig veileder! Når resultat ene 
skal publiseres er det klokt å ta høyde for flere for-
hold enn  impaktfaktor og velge tidsskrift med omhu.

i norsk medisin enn om man publiserer i engelsk-
språklige tidsskrifter. Det er min erfaring fra arbei-
det i Tidsskrift for Den  norske legeforening. Dette 
gjelder både blant norske leger og i samfunnet for 
øvrig. Journalister følger nøye med i Tids skriftet. 
Samtidig er det engelsk som er det internasjonale 
forskerspråket. Jeg har derfor stor tro på modellen 
som brukes i Tidsskriftet. Der publiseres artiklene 
samtidig på både norsk og engelsk. Dermed blir 
 artiklene indeksert som  tospråklige i PubMed. For-
fatterne når dermed det hjemlige publikum, slik de 
alltid har gjort, i tillegg blir artiklene søkbare og 
fritt tilgjengelige i fulltekst på engelsk for alle andre.

Hva er den største endringen innen vitenskapelig 
publisering de senere årene?
Internett! Tenk på alt det har ført med seg av tilgang 
på forskning, både for forskere, leger, pasienter og 
folk flest. Dessuten har veksten i antall e- tidsskrifter 
de siste 20 årene vært formidabel. Dette gjør det mye 
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Her følger innstillingen fra Orkidépriskomiteen:
Kirsti Ytrehus er utdannet cand.med. ved Univer-
sitetet i Oslo i 1980. Etter turnustjeneste var hun 
 stipendiat ved UiT, i 1988 forsvarte hun doktor med-
graden om oksygenradikaler og myokardskade. Hun 
fortsatte deretter sin forsknings karriere med forsk-
ningsopphold både ved  University of South  Alabama 
og National Institute of Aging i Baltimore i USA, ved 
Kings College i London og som professor i  medisin 
ved Universitetet i Bergen. Hun ble fast ansatt som 
 professor i  medisin ved Universitetet i Tromsø fra 
1994. Hun har  publisert ca. 100 vitenskapelige 
 artikler, og er leder for den kardio vaskulære forsk-
ningsgruppen ved Institutt for  medisinsk  biologi. 
 Parallelt med sin forsknings karriere har  Kirsti 
Ytrehus påtatt seg en rekke forskningspolitiske og 
administrative verv av betydning for legeforskernes 
arbeids- og lønnsvilkår og rekruttering av leger til 
forskning. Hun var et sentralt medlem i LVS’ utred-
ning av en spesialitet for medisinsk forsk ning, har 
vært medlem av LVS-styret fra 1998 og  leder av LVS 
i flere perioder. Lokalt i Tromsø har hun samlet de 
aktive LVS’erne og bidratt sterkt til at alle institutter 
nå har egne tillitsvalgte for LVS. Hun har vært prode-
kan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT i to 
perioder, og dekan i perioden 2003-5. Da iverksatte 
hun den viktige eksterne evalueringen av  datidens 
medisinstudium i Tromsø. Dette  resulterte i en om-
fattende revisjon av studieplanen som nå er i ferd 
med å bli iverksatt, etter mange års planlegging. Hun 
har vært medlem av hjerte-karrådet i Nasjonalfore-
ningen siden 1998, leder for bedømmings komiteen av 
 forskningssøknader til  samarbeidsorganet Helse Vest 
i  perioden 2003-7 og komiteleder for medisinsk basal-
forskning i Norges Forskningsråd i perioden  2001-4. 
Likeså har hun hatt et hoved ansvar for undervisning 

av medisinske  studenter i fysiologi ved Helsefakulte-
tet,  Universitetet i Tromsø og gjennom dette inspirert 
mange medisinerstudenter inn i forskning og PhD-
løp. Hun har veiledet mange kandidater fram til 
PhD-grad. Kirsti Ytrehus går i år av som leder i LVS, 
og det er naturlig på bakgrunn av den mangeårige og 
store innsats for legeforsk erne på flere ulike arenaer å 
tildele henne Orkidé prisen for 2015.

Prisen på NOK 10.000, diplom og et trykk av 
 kunstneren Harald Kryvi ble overrakt Kirsti av  leder 
for Orkidé priskomiteen, Eva Gerdts på årsmøtet.

Orkidéprisen 2015

Kirsti Ytrehus ble på årsmøtet i Oslo den 19. mars tildelt Orkidéprisen for 2015. 
Kirsti ble tildelt prisen som påskjønnelse for sin mangeårige innsats for  

legeforskerne både i LVS og på andre arenaer.
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Dette er kanskje ein sjølvsagt, eller kan-
skje litt vågal påstand å komme med for 
LVS sine medlemmar, så lat meg forklare. 
 I mars 2014 satte sentralstyret ned 
ei prosjekt gruppe for å sjå på medi-
sinsk grunn utdanning. Gruppa består 
av to  legar frå LVS og to medisin-
studentar. Tilsaman representerer dei 
alle dei  medisinske fakulteta i Noreg. 
 Underteikna, som er prosjektleiar, studerte i mi tid 
i Dublin. 
 Vi har gjennom året som har gått fått stadfesta at 
det skjer mykje bra arbeide på fakulteta. Vi har òg 
sett at det er eindel som kan bli betre. 
 Finansieringssystemet gjer at fakulteta ikkje står 
fritt til å ha praksisarena der dei ynskjer, mykje av 
finansieringa går gjennom helseføretakssystemet 
og kan ikkje flyttast dersom ein til dømes skulle 
ville ha studentar i allmennpraksis, på sjukeheimar 
eller i avtalepraksis. 
 Vi som berre er i klinikken gløymer ofte i ein 
 travel kvardag prega av teljekantar, talegjenkjen-
ning og DRG- koder at doktor kjem frå docere, altså 
at vi alle er lærarar. 
 Vi ser at undervisning har for låg status. 
 Desse to siste tinga heng delvis saman. I ein 
 travel  kvardag er det sjølvsagt at om ein må  velge 
mellom å ta vare på pasienten eller undervise 
 studentane, vel ein det fyrste. Kvar gong. Dette vil 
diverre  vidareførast av  studentane: dei gjer som vi 
gjer,  ikkje som vi seier. Kanskje kunne dette delvis 
botast ved å la studentane vere lengre på kvar 

 avdeling. Kvar sengepost altså, ikkje 
kirurgisk avdeling som i ei veke på uro-
logen, ei på nedre gastro, ei på kar, ei på 
øvre gastro, og så vidare. Då ville Hilde 
og Anne vete kvar dei skal møte opp, 
vete at onkologimøtet er torsdag  klokka 
tre, at internundervisninga er tirsdag og 
 onsdag. Legane vil vete at Hilde og Anne 
kjem til å vere der kvar dag i fire eller 

seks veker. Det er lettare å følge opp Anne ved å gje 
tilbakemelding på undersøkingsteknikk og jour-
nalnotat og klinisk kompetanse når ho har hatt to 
pasientar på raud gruppe heile veka, tatt imot dei og 
vore med på operasjonane og sett til dei etterpå. 
 Undervisning er som vi veit investering i fram-
tida. Utan å bøye under for tellekantane, kan vi la 
undervisning telje i seg sjølv? Sjå på undervisnings-
timar og tilbakemelding frå studentar og kollegaer? 
Ha ein DRG-kode for student i poli klinikk? Bør 
Legeforeninga ha undervisningsprisar? 
 Den gjevaste prisen på Norsk gynekolgisk foren-
ing sitt årsmøte er prisen for beste utdanningsinsti-
tusjon. Vi er lette å minne på at lærerrollen er inte-
grert i legerollen.
 
Temaet grunnutdanning skal opp på  Legeforeninga 
sitt landsmøte i Trondheim 25.-27. mai 2015, for 
å få innspel til ein endeleg rapport som deretter 
 sendast på høyring i organisasjonen. I LVS veit de 
alle at de er doktorar, lærarar. Prosjektgruppa tek 
gjerne imot dykkar innspel til å gjere grunnutdan-
ninga betre.

Medisinsk grunnutdanning  
i eit najonalt perspektiv

Marit Halonen Christiansen, leder av Ylf og medlem i sentralstyret Dnlf , Marit.Halonen.Christiansen@legeforeningen.no

Legeforeninga organiserer 97% av alle legar, og har difor ein unik posisjon  
til å meine noko om, og gjere noko med, medisinsk grunnutdanning. 
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Dagorden:
I styremøte 4. mars 2015 fastsatte LVS´styre 
 følgende dagsorden for LVS´ årsmøte torsdag  
19. mars 2015 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, 
Oslo:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer
3. Årsberetning 2014
4. Regnskap 2014
5. Budsjett 2015 - vurdering
6. Budsjett 2016
7. Valg av nytt styre
8. Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte

Protokoll
Til stede:
Eva Gerdts, Eli Berg, Haakon Breien Benestad, 
Marius Widerøe, Espen Haavardsholm, Dag 
 Bratlid, Ole-Erik Iversen,  Barbara Gasior-Chrzan 
og Arne Skarstein

Fra styret: 
Kirsti Ytrehus, Helge Bjørnstad-Pettersen, Siv 
Kvernmo, Christian Vedeler, Espen Saxhaug 
 Kristoffersen, Anne Midelfart, Tor-Arne Hagve  
og Liv Ariane Augestad
LVS-info: Redaktør Bendik Brinchmann

Gjester: 
Marit Halonen Christiansen, Ylf
Christian Grimsgaard, Of
Knut Skyberg, Namf
Marie Skontorp, Valgkomitéen i Legeforeningen

Fra sekretariatet: Sekretær Kristin Wiik og 
sekretariats leder Kjell Øiestad. Før årsmøtet ble 
Orkidéprisen 2015 utdelt til Kirsti Ytrehus. Prisen 
består av et diplom, prispenger på kr 10.000 og et 
grafisk trykk av kunstneren Harald Kryvi.

Sak 1  Godkjenning av innkalling  
og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden 
 godkjennes

Sak 2  Valg av ordstyrer
 Styret foreslo Espen Saxhaug 

 Kristoffersen som ordstyrer.
Vedtak: Årsmøtet valgte Espen Saxhaug 

 Kristoffersen til ordstyrer

Sak 3 Årsberetningen 2014
Fremlagt: Styrets forslag til årsberetning 2014
Fra debatten: Styreleder gjennomgikk 

 årsberetningen punkt for punkt, og 
kommenterte  hovedpunktene. Det 
var ingen spørsmål til beretningen

Vedtak: Årsberetningen 2014 ble godkjent

Sak 4  Regnskap 2014
Fremlagt: Regnskap for LVS for 2014 og 

 revisjonsberetningen
Fra debatten: Styreleder gikk igjennom 

 regnskapet for 2014 og viste til 
revisjonsberetningen

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet for 
2014 og tok revisjonsberetning til 
etterretning

Protokoll fra LVS årsmøte torsdag 19. mars 2015  
kl 17.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo
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fungere som leder. Det nye styret 
trer i funksjon på høstparten.

Vedtak: Årsmøtet sluttet seg til valg-
komitéens innstilling til nytt styre 
og vedtok at Helge Bjørnstad- 
Pettersen  fungerer som leder inntil 
videre. 

Sak 8 Fastsettelse av tid og sted 
for neste årsmøte – 2016

 Styret hadde i utgangspunktet 
innstilt på Tromsø. I og med at det 
ikke vil være representanter i styret 
fra Tromsø når årsmøtet 2016 skal 
avholdes (Siv  Kvernmo forsker i 
utlandet fra høsten 2015 til høsten 
2016) foreslo styret at fagpolitisk 
seminar og tillitsvalgtkurs kan 
arrangeres ombord på hurtigruten 
mellom Trondheim og Tromsø 
(nord gående). Selve årsmøtet kan 
arrangeres i Bodø når båten ligger 
til kai der. 

 LVS har fått tilbud fra Hurtigruten 
om å ha arrangementet ombord 
på MS Kong Harald med avgang 
Trondheim  onsdag 6. april 2016  
kl 12.00 og ankomst Tromsø fredag 
8. april kl 14.30. Skipet ligger i 
Bodø torsdag 7. april mellom  
kl 12.30 – 15.00. Da kan årsmøtet 
 arrangeres der før skipet seiler 
videre.

Vedtak: Årsmøtet vedtok at årsmøtet i 2016 
arrangeres i Bodø torsdag 7. april 
kl 12.30 – 15.00, og at fagpolitisk 
seminar og eventuelt tillitsvalgt-
kurs arrangeres ombord på hurtig-
ruten på strekningen Trondheim 
– Tromsø onsdag 6. – fredag 8. 
april. Styret gis fullmakt til å endre 
dato dersom det er nødvendig for 
å koordinere aktiviteten i Legefore-
ningen.

Oslo, 26.3.2015
Kjell Øiestad, sekretariatsleder

Sak 5  Budsjett 2015
Fremlagt: Budsjett 2015 med kommentarer
Fra debatten: Det er ikke foretatt noen endringer 

på det fremlagte budsjettet i forhold 
til det som ble vedtatt på årsmøtet 
2014.

Vedtak: Budsjettet for 2015 opprettholdes

Sak 6  Budsjett for 2016 
Fremlagt: Forslag til budsjett for 2016 med 

 kommentarer
Fra debatten: For de siste 2 årene (2014 og 2015) 

har årsmøtet vedtatt at det skal 
innkreves en ekstra kontingent for 
å bedre LVS økonomi. Foreløpig 
siste gang for 2015. Etter styrets 
 vurdering er økonomien så god 
at det ikke skal være behov for 
dette i 2016. Det ble en diskusjon 
på årsmøtet hvorvidt dette  likevel 
burde gjøres blant annet for å 
styrke den faglige aktiviteten. Det 
ble enighet om at det ikke skal 
kreves inn noen ekstra  kontingent 
for 2016, men årsmøtet vedtok at 
posten Faglig aktivitet skal økes. 
Budsjettet kan senere  revideres.

Vedtak: Årsmøtet vedtok det fremlagte 
 budsjettet, men posten Faglig 
 aktivitet skal økes.

Sak 7  Valg av nytt styre
Fremlagt: Valgkomitéens innstilling
Fra debatten: 3 av de nåværende styremedlem-

mer går ut av styret (2 styre-
medlemmer og 1  varamedlem) 
Valg komitéen hadde funnet nye 
kandidater til disse ledige  vervene, 
men ingen av de foreslåtte styre-
medlemmene ønsket å påta seg 
ledervervet. I styremøte 18.3. sa 
 Helge Bjørnstad-Pettersen seg villig 
til å  fungere som leder inntil noen 
andre i styret ønsket å ta vervet. 
Årsmøtet sluttet seg til valg-
komitéens innstilling, og  vedtok at 
Helge Bjørnstad-Pettersen skulle 
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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 yrkes forening. 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!

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

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

Husk du må være innlogget på medlems sidene 
for å se de interne høringssvarene!



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

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 Legeforeningen skal kunne gjøre en god jobb 
for medlemmene er at epost og mobilnummer 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



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

 leger i vitenskapelige stillinger


