
1

 M
ED

LE
M

SB
LA

D 
2 

/ 
20

15

LVS – 25 år! 
Nytt styre
Open Access og røvertidskrifter 

FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER



2

STYRET & SEKRETARIAT I LVS FOR 2015–2017

Leder
Helge Bjørnstad-Pettersen
Førsteamanuensis/overlege ved  
Institutt for Sirkulasjon og  
billeddiagnostikk, St. Olavs Hospital

Telefon arbeid: 72 82 80 78
Mobil: 917 50 145
E-post: helge.b.pettersen@ntnu.no

Nestleder
Tor-Arne Hagve
Professor/overlege ved Tverrfaglig 
laboratoriemedisin og medisinsk  
biokjemi, Akershus universitetssykehus

Telefon arbeid: 67 96 96 50
Mobil: 90 51 09 56
E-post: tor.arne.hagve@ahus.no

Medlem 
Kari Ravndal Risnes
Overlege ved barneklinikken, St. Olavs 
Hospital - kombinert med stipendiat, 
deretter postdoc ved institutt for  
samfunnsmedisin NTNU 

Mobil: 951 70 397
E-post: kari.risnes@ntnu.no 

Medlem
Liv Ariane Augestad
Postdoc stipendiat ved Institutt for 
helse og samfunn, Universitetet i Oslo 

Telefon arbeid: 22 84 50 39 
Mobil: 452 85 389
E-post: livariane@gmail.com

Medlem
Tiina Rekand
Forsker og overlege ved  
Nevrologisk avdeling, Haukeland 
universitets sykehus

Telefon arbeid: 55 97 50 00
Mobil: 92 84 61 81
E-post: tiina.rekand@helse-bergen.no 

Varamedlem
Christian Alexander Vedeler
Professor/overlege ved Seksjon for  
nevrologi, Universitetet i Bergen

Telefon arbeid: 55 97 50 70
Mobil: 918 37 971
E-post: christian.vedeler@helse-bergen.
no

Varamedlem
Ole Martin Steihaug
Forsker ved Haraldsplass Sykehus  
og ph.d. student i geriatri ved  
Universitetet i Bergen 

Mobil: 957 79 053
E-post: osteihaug@gmail.com

Varamedlem 
Siv Eli Kvernmo
Professor ved Institutt for klinisk  
medisin, Universitetet i Tromsø

Telefon arbeid: 77 65 57 25
Mobil: 922 34 511
E-post: siv.kvernmo@uit.no 

LVS’ KONTOR
Rådgiver,  
sekretariatsleder
Bente A. Kvamme 
Den norske legeforening, avdeling  
for Jus og arbeidsliv

Telefon arbeid: 23 10 91 62
Mobil: 92 25 12 99
E-post: bente.kvamme@legeforeningen.no

Sekretær
Kristin Wiik
Den norske legeforening, avdeling  
for Jus og arbeidsliv

Telefon arbeid: 23 10 91 56
Mobil: 95 20 40 60
E-post: kristin.wiik@legeforeningen.no   

leger i vitenskapelige stillinger

LVS’ hjemmeside se: www.legeforeningen.no/lvs
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Gjennom mine mange år som lege forsker 
og underviser har jeg sett mange  konkrete 
eksempler. Innsats for å bedre undervisning 
var komplisert å gjennomføre fordi syke
huset hadde sine egne prioriteringer, et 
 medisinsk forskningsprosjekt krevde tilgang 
på et avansert instrument men dette befant 
seg tilfeldigvis hos den andre institusjonen 
og bruksrettigheter og betalingsordninger 
skapte store barrierer til tross for at instrumentet sto 
mye ubrukt, NN hadde gjort en stor innsats ved et av 
univers itetets laboratorier men det tilhørende helse
foretak ble kreditert av journalisten som ikke forsto 
for skjellen på det to institusjonene. Hos universitetenes 
sentrale ledelse og administrasjon kan finansielle til
skudd til de medisinske fakultetet bli omdiskutert ut 
fra det synspunkt at det er midler tilgjengelig hos til
hørende sykehus osv. Eller som en i sekretariatet til 
vår nåværende Kunnskapsminister en gang antydet 
«vi går ut fra at Helseministeren tar seg av dere Leger i 
vitenskapelige stillinger». 
 Som LVSere må vi følge med i begge sektorer og være 
et lim og bindeledd mellom problemstillinger som utgår 
fra Kunnskapsdepartementet og universitetene på den 
ene siden og Helse og omsorgsdepartement og helse
vesen på den andre siden. Her har vi en viktig opp gave. 
Denne oppgaven har LVS også tatt på seg innad i lege
foreningen. Gjennom de mange årene jeg har vært LVS 
styremedlem og senere leder har vi brukt mye tid på å 
sikre at forskning og undervisning ikke ble glemt mel
lom stadig nye brennhete helsepolitiskespørsmål. Det 
har heldigvis også stort sett vært en takknemlig oppgave, 
gjennomgående er våre kollegaer lydhøre og interesserte 
når vi kommer på banen. 
 For legeforskere har det vært flere interessante og 
tankevekkende utspill internasjonalt det siste år der 
 arbeidet vårt settes i et nytt lys. Det ene er den fornyede 
interessen for artikkelen «Why most published re
searchfindings are false» av JPA Ioannidis publisert i 
PLOS Medicine 2005 med en opp følger i oktober 2014 

i samme tidsskrift og fulgt opp med lederar
tikkel i Lancet i år. Det andre er en  rapport 
om reproduserbarhet av eksperimenter 
 innenfor psykologiske fag «Estimating the re
producibility of psychological science» Open 
Science Collaboration i Science 28 August 
2015 der poengene har klar overføringsverdi 
til medisinens fag. På årsmøteseminaret, vår 
lokale arena, hadde vi publisering som tema: 

publiseringskanaler, publiserings press og vurdering av 
publikasjonsindikatorer. Aktive LVSere har klare behov 
for en arena der slike temaer kan diskuteres i lys av egne 
erfaringer og ideer. 
 Et av de mange interessante møter jeg fikk  delta 
på siste året omhandlet det som kalles New Public 
 Management. Her har det vært parallelle men dessverre 
ikke samordnede, prosesser i helseforetak og på univer
sitetet. Vi rapporterer langs to linjer, legger inn adresse 
og personnummer gang på gang, fyller ut et utall av helt 
forskjellige skjemaer, og vi sørger for innkjøp av labora
torieutstyr, PCer og skrivepapir etter mange forskjellige 
rutiner. Det er gledelige ut fra mitt synspunkt at inter
essen for internfakturering, internhusleie, kjøp og salg 
av tjenester osv. som langsiktige løsninger i øk onomien 
på universitet og sykehus kanskje er dalende. For våre 
medlemmer som har lange arbeidsdager uten overt
idsbetaling, som leverer entusiasme i undervis ningen, 
kreativitet i forskningen og stor arbeidskapasitet har 
slike systemer vært kontraproduktive. 
 Min tid som LVSstyremedlem og som leder de siste 
to styreperiodene er nå over. Et annet minne fra det siste 
året var møtet med legestudentene under deres årsmøte, 
en engasjert gjeng unge mennesker med stor interesse 
for alle deler av en leges arbeid, klinikken, det sam
funnsrettede arbeidet, den medisinske forskningen og 
ikke minst innholdet i legestudiet. Det lover svært godt 
for framtiden på alle sektorer. Med dette i minnet er det 
derfor med lett hjerte jeg takker for meg og ønsker det 
nye styret lykke til i det videre arbeidet.

KJÆRE KOLLEGAER 

Leger i vitenskapelige stillinger har sitt arbeid i  
skjæringspunktet mellom to departement, Kunnskapsdepartementet og Helse-  

og omsorgsdepartementet. Ansvar for å tilrettelegge for det arbeidet vi  
skal gjøre kan av og til falle mellom to stoler som det heter.

Kirsti Ytrehus, Leder LVS
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Aller først vil jeg få takke avtroppende leder 
Kirsti Ytrehus for den store innsatsen hun 
gjennom flere år har gjort for LVS. Jeg har 
vært så heldig å få sitte i styret som nestled
er noen år og ut fra min vurdering har Kirs
ti representert LVS på en meget god måte. 
Hun har vært lett å samarbeide med og har 
gjort at LVS til tross for dårlig økonomi har 
kunnet gjennomføre både styremøter, lands
rådsmøter, arbeidsmøter og årsmøter på en 
utmerket måte. Kirsti ble ved siste årsmøte tildelt LVS 
Orkidepris for sin strålende innsats for LVS. Tusen takk 
til Kirsti!
 Hvilke saker synes jeg som ny leder er viktig for LVS 
i tiden framover. Stadig færre medisinere velger grunn
forskningen som eneste karriereveg. Det er flere  grunner 
til dette. Sterk konkurranse fra andre yrkesgrupper, 
dårligere lønn enn hva klinikerne har og vanskeligere for å 
få tilgang til forskningsmidlene gjennom helseforetakene 
uten å gå på akkord med sine grunnforskningsprosjekter. 
Uten medisinere i grunnforskningen vil norsk medisin 
og ikke minst legeforeningen stå svakere i sin argumen-
tasjon om at norsk medisin bygger på naturvitenskape-
lige prinsipper og skal være «evidence-based». Det er 
også viktig for undervisningen av medisinske studenter 
at det fortsatt vil være medisinere som underviser i basal
fagene. Vi må derfor tenke nytt for å beholde og rekrut
tere medisinere inn i grunnforskningen.
 Svært mange og stadig flere av LVS medlemmene 
sitter i kombinerte stillinger. Før var den vanlige stilling
skombinasjonen 100% som professor1 på universitetet og 
20% som overlege på Helseforetaket eller omvendt.
 Disse stillingene ser nå ut til å bli mindre vanlige og 
ved NTNU forsvinner de helt når de som sitter i still
ingene slutter. De nye kombinasjonsstillingene er  enten 
50/50, 60/40, 70/30 eller 80/20. Arbeidsgiverne ved DMF/
NTNU ønsker at summen av stillingsprosentene skal 
være 100% og ikke 120. En av grunnene for dette er at 
det er lettere å kunne påberope seg pensjon av bistillingen 
som fortsatt er et problem for de som sitter i 120% still
inger. Dette kommer jeg tilbake til.
 Problemet med å rekruttere leger inn i de nye stillings
kombinasjonene beror på at de aller fleste som hadde hel 
stilling som overlege ved Helseforetakene går ned i lønn 
ved å gå inn i de nye kombinasjonsstillingene. Dette 

vil sannsynligvis hindre rekruteringen av 
 medisinere til disse stillingene. Her har LVS 
en jobb å gjøre med å få Helseforetakene og 
univers itetene til å dele på utgiftene til den 
lønnskompensasjon som må til for at de skal 
komme ut med samme lønn de hadde.
 Selv om det er mange nye unge LVS 
medlemmer så er det også en del som 
begynner å nærme seg pensjonsalder. Profes
sorer og 1.amanuenser i kombinerte stillinger 

på til sammen 120% sliter fortsatt med å få pensjons
uttelling for bistillingen sin som overlege ved Helsefore
taket. LVS har engasjert seg i denne problematikken helt 
fra LVS ble startet i 1990. Det har vært skrevet mange brev 
og  fått mange svar og det har i tillegg vært flere møter 
med ledelsen i KLP og SPK. Det har flere ganger vært op
pnådd enighet om at dette har vært i orden for deretter å 
innse at så ikke er tilfelle. 
 DMF/NTNU hadde et møte med SPK og KLP i 
 Trondheim i sommer og selv om jeg ikke var med på 
møtet forteller ledelsen ved vårt fakultet at det fortsatt er 
problemer med å få bistillingsdelen godkjent som pen
sjonsgivende i statens pensjonskasse hvis du jobber min
dre enn 14 timer per uke. LVS må nå virkelig ta tak i dette 
omgående og få pensjonskassene til å forstå at bistill
ingene er en absolutt nødvendighet for at klinikerne skal 
kunne fungere i sin hovedstilling. Hvis dette ikke ordnes 
vil det kunne bety milliontap i pensjons utbetaling for den 
enkelte fra pensjonsalder til død.
 Den sittende regjering har endret arbeidsmiljøloven 
på flere områder bl.a. ved å gi arbeidstakere rett til å stå i 
sitt arbeide hvis de ønsker, til de er 72 år. Dette var på høy 
tid etter at pensjonsgrensen på 67 til 70 år har stått stille 
siden 1967. Overraskende for meg gjelder dette ikke de 
som er ansatt i hovedstilling på universitetene da de er 
underkastet tjenestemannsloven der aldersgrensen fort
satt er 70 år. I forskriftene fra departementet står det 
imidlertid helt klart at universitetene skal ha svært gode 
grunner for ikke å forlenge ansettelsestiden til 72 år for 
den enkelte arbeidstaker hvis hun eller han ønsker det. 
Dette må vi få universitetene til å akseptere umiddel-
bart.
 Jeg gleder meg til å samarbeide med det nye styret og 
sier takk for godt samarbeide til de som nå forlater styret 
for denne gang!

KJÆRE LVS MEDLEMMER

Som nyvalgt leder føler jeg meg ydmyk for på nytt å få lov til  
å fungere som leder for det nye LVS styret.

Helge Bjørnstad-Pettersen, Påtroppende Leder LVS
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Jeg vil også utbringe en gratulasjon til pro
fessor Ludvig M. Sollid fra OUS, som i år 
har delt Anders Jahres medisinske pris med 
professor Rikard Holmdahl, for banebryt
ende forskning på cøliaki og leddgikt. Lud
vig mottok for øvrig Anders Jahres pris for 
yngre forskere i 1998. 
 En kald sommer som ikke nådde fjorårets 
til knærne er over, men for de av oss som 
tok ut ferie i august, har det ikke vært mye å 
klage over. Et lærerikt og produktivt opphold i Rennes i 
 Frankrike er over for meg og min familie, og i neste utgave 
vil jeg komme tilbake med mer om dette, og  dessuten 
sammen ligne noen av de forskjeller jeg  observerte mel
lom det vitenskapelige Norge og  Frankrike.
 Gjennom den siste tiden har mediene malt et bilde av 
en verden i stor omveltning, med krisenfor flyktningene 
på grensen til Europa som det mest iøynefallende. Uten 
å gå nærmere inn på dette svært vanskelige emnet, vil 
jeg rette en tanke til alle  disse menneskene som ønsker 
seg en trygg  tilværelse, samt dem som gjør sitt beste for å 
 avhjelpe situasjonen.

 Vitenskapens verden er også i stor om
veltning:; informasjonsalderen har kommet 
godt inn i ungdomsårene, og den enorme 
flyt av data over internettet, setter sitt preg 
på vitenskap og samfunn. I lys av informas
jonsteknologiens enorme innvirkning på 
vårt samfunn, er det et ufravikelig faktum at 
internett vil ha en minst like stor effekt på 
forskningens verden. I dette nummeret vil 
blant annet TorArne og Martin Hagve be

lyse en side ved denne utviklingen, med en dybdegående 
artikkel om open access og røvertidsskrifter, Anna Mid
delfart gir oss en oversikt over LVS sine 25 år i gode og 
onde dager, generalsekretær Geir Riise har skrevet en 
hilsen til LVS i anledning 25 års jubileet, våre tre nye sty
remedlemmer introduserer seg selv og lederen for Nor
ske medisinstudenters Forening, Rasmus Bakken, gir oss 
et innblikk i deres syn på hva legenes grunn utdanning 
skal innebære.

Jeg ønsker dere alle en produktiv og gledefylt høst.

REDAKTØREN

Et stort gratulerer ønskes vår organisasjon, Leger i Vitenskapelige Stillinger,  
i anledning av 25-års jubileet!

Bendik Chr. Brinchmann, Redaktør LVS-info

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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 «Man må holde fast ved troen på at det ube
gripelige kan begripes, ellers ville man ikke 
forske», uttalte Johann Wolfgang von Goethe. 
Den medisinske forskningen har vært preget 
av en rivende utvikling de siste 25 årene. Me
disinsk forskning danner  basis for helsemes
sige fremskritt og sikrer høy kvalitet i medi
sinsk praksis og bedre pasientbehandling. Vi 
trenger fortsatt å øke kunnskapsgrunnlaget 
og til det trenger vi leger med forskererfaring. Medi
sinsk forskning består av mange ulike yrkesgrupper og 
profesjoner. Det finnes knapt mer tverrfaglige miljøer i 
forskningen. Her må vi være vårt ansvar bevisst. Legers 
deltakelse i forskning er svært viktig. Det er i dag for få 
legeforskere, og mange er dessuten over 40 år når de får 
sin doktorgrad. 
 Etableringen av LVS i oktober 1990 innebar en sty
rking av mulighetene for å ivareta interessene for leger 
i vitenskapelige stillinger, både faglig og økonomisk. 
Legeforeningens forskningsutvalg, hvor de medisinske 
fakulteter og LVS er representert, arbeider for å synligg
jøre viktigheten av forskning. Dette har skjedd gjennom 
rapportene Vind i seilene for medisinsk for skning og Ny 
vår for medisinsk forskning, nettopp for å vise de fak
tiske forhold hva gjelder medisinsk forskning. 
 For å skape innovative forskningsmiljøer, må ram
mene både faglig og lønnsmessig ligge til rette.  Derfor er 
det gledelig at LVS nå har synlige og aktive tillitsvalgte 
over det ganske land. Dette borger for en  aktiv politikk i 
årene som kommer med ytterligere  satsing på medisinsk 
forskning.
 Det er stor politisk enighet om å satse på medisinsk 

forskning. Da må det også stilles tilstrekk
elige ressurser til rådighet og sørges for at det 
er langsiktighet over bevilgning ene. Jeg har 
merket meg en tidligere leder som kommen
terte det på denne måten: «det tok flere år før 
jeg skjønte at alle de velmenende statsråder 
jeg fikk snakke med som lovet mer penger 
til medisinsk forskning dessverre ikke var de 
som til slutt bestemte. Det var til finansmin

isteren vi skulle ha gått, eller kanskje enda bedre hvis vi 
hadde hatt kontaktene, til byråkratene i helse og finans
departementet.»
Vårt samfunn må kunne tilby befolkningen helsetjen
ester basert på vitenskapelig oppdatert kunnskap. I 
en internasjonalisert verden må våre forskere bidra til 
inter nasjonal kunnskapsutvikling.
 En forskningsskolert legestand er den beste sikring 
av kvaliteten i norsk helsevesen og helse tjenestene som 
tilbys. Men tro og nysgjerrighet kan ikke alene være 
drivkraften, slik Goethe uttaler. Rammebetingelsene for 
forskning må styrkes og her har LVS en viktig rolle også 
fremover. Både når det gjelder synliggjøring av behovet 
for medisinsk forskning i Norge  og å sikre lønns og 
arbeidsforhold for vitenskapelig ansatte medisinere. Jeg 
tror den medisinske utviklingen vil være minst like om
fattende de neste 25 årene – og jeg er sikker på at LVS vil 
spille en viktig rolle! 

Gratulerer med jubileet!

Geir Riise, Generalsekretær 

Den norske legeforening 

GRATULERER MED 25-ÅRS JUBILEET!

Det er en glede å kunne gratulere Foreningen for leger i vitenskapelige  
stillinger – LVS- med de første 25 år. 
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NYE STYREMEDLEMMER

TIINA REKAND (f. 1960)
Jeg tok medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Tartu, Estland i 1975 og disputerte i 2003 
ved Universitetet i Bergen. Doktorgraden handlet om senfølger av poliomyelitt og poliovirusets 
genetikk. Jeg jobber nå ved Nevrologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus som overlege 
og forsker. Mitt arbeid og forskning etter doktorgraden har vært knyttet til forskjellige aspekter 
av ryggmargsskader. 
 Flest forskningsprosjekter har kliniske og epidemiologiske tilnærminger, men jeg har også 
jobbet med prosjekter knyttet til eksperimentelle metoder. Flere publiserte arbeider har vært 
samarbeidsprosjekter med andre land. Slik sammenlikning har tillatt oss å vurdere utkommet 
av samme lidelse, vurdere forskjeller og likheter etter lokal langvarig behandling og rehabiliter
ing i forskjellige sosiale systemer.
 Virke i LVS er viktig for meg. Jeg er opptatt av at de fleste leger skal ha mulighet til å prøve 
seg som forskere og at forholdene skal ligge til rette slik at man har lyst til å fortsette å forske på 
sitt felt så lenge som mulig. Kompetente leger med forskningskompetanse bør ha muligheter til 
karriere.

OLE MARTIN STEIHAUG (f. 1978)
Jeg er en Semibergenser som studerte medisin ved Royal College of Surgeons i Irland. Nå er 
jeg forsker med stilling ved Haraldsplass sykehus og ph. d. Student i geriatri ved Universitetet i 
Bergen. Jeg holder på med en spesialisering i geriatri og indremedisin, som for tiden er på vent. 
 Temaet for forskningen er sarkopeni hos pasienter med hoftebrudd, med professor  Ranhoff 
som hovedveileder og prosjektleder. Sarkopeni er et geriatrisk syndrom kjennetegnet ved 
 redusert fysisk funksjon, styrke og muskelmasse. Jeg har tidligere vært hovedtillitsvalgt for YLF 
ved Haraldsplass. I LVS vil jeg jobbe for at det skal bli lettere å kombinere forskning og klinikk, 
bedre betingelser for mindre forskningsmiljøer og å slå et slag for klinisk geriatrisk forskning. 
Jeg synes det er feil at leger som forsker ofte må gå ned i lønn og godta dårligere stillingsvern.

KARI RAVNDAL RISNES (f. 1969)
«I» e fra Molde. Medisinutdannet UiB/NTNU (1996), spesialist i barnesykdommer (2005) og 
PhD i samfunnsmedisin fra NTNU 2011. Jeg har vært på barneklinikken vedSt Olavs  Hospital 
siden 1999, kombinert med stipendiat, deretter postdoc ved institutt for samfunnsmedisin 
NTNU fra 2007. Under phd utdanningen var jeg 18 mndr ved Yale universitet i Connecticut, 
USA sammen med familien. Min forskning har primært vært på hvordan hendelser tidlig i 
livet (vekst i svangerskapet, lav fødselsvekt, prematuritet) påvirker risiko for senere sykdom. 
Jeg er interessert i evidens basert medisin og har publisert metaanalyser. Jeg er også engasjert 
i årsaker til barneastma og internasjonal helse. Internasjonal helse er både jobb og hobby, så 
jeg er med og driver et prosjekt for å bedre akuttfunksjonene på et sykehus i Nepal (Dhulikhel 
Hopital). I løpet av det siste halve året har jeg vært engasjert i forhold til bistand til nepal etter 
jordskjelvet i april (Nepalimed Norge).
 Jeg har ikke erfaring fra LVS. Jeg synes det er viktig å fremme leger i medisinsk forskning, 
og spesielt jobbe for bedre arbeids og lønnsvilkår. Jeg har lang erfaring i kombinert stilling og 
synes det er på tide å få orden på forholdene for leger i kombinerte stillinger med hensyn til 
lønn og pensjonsvilkår. Klinisk kompetanse for leger(spesialistkompetanse) må telle for lønn 
og ansettelse ved de medisinske fakultetene. 
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Hoved målsetting den gang var å ivareta in
teresser for leger i vitenskapelige stillinger, 
i Den norske legeforening.  Det er svært 
gledelig og interessant å se tilbake på ut
viklingen i denne perioden. Mange saker har 
fått løsninger i samsvar med vårt engasje
ment og forskningspolitisk arbeid. Men det 
er selvfølgelig også noen saker hvor vi ikke 
har lyktes så godt til tross for iherdig arbeid og betydelig 
innsats. 
Her vil jeg ta opp noen av de viktigste sakene. 
 + Pluss siden LVS som yrkesforening. LVS ble i 1990 
etablert som en spesialforening, men ble raskt kastet ut i 
den pågående organisasjonsreformen i Legeforeningen. 
Etter iherdig innsats fikk LVS status som en yrkesforen
ing. Dette ga en ny og betydningsfull posisjon blant de 
øvrige yrkesforeningene i Legeforeningen med repre
sentasjon i Landsstyret, sekretariatsbistand og utstrakt 
deltagelse i legeforeningens arbeid. Erfaringen viser at 
posisjon som yrkesforening krever en høy aktivitet og at 
man aldri kan «hvile på sine laurbær.»
Forskning og undervisning tilbake i Legeforeningens 
 interesse og arbeidsområde.
 Intensivt, systematisk og kontinuerlig fokus fra LVS 
på medisinsk forskning og undervisning innad i Lege
foreningen har gitt resultater. Forskning og undervisning 
er nå på plass som et naturlig element og premissgrun
nlag i høringsuttalelser, samt i DNLF’s arbeids og prin
sipprogram og i organisasjonsarbeidet forøvrig. I Lege
foreningen har vi gjennomført flere forsk ningsprsojekter 
som har resultert i viktige dokumenter om medisinsk 
forskning. Dette fikk en fin avslutning, med  «Resolusjon 
om medisinsk forskning» på Lands styremøte i 2008. 
 Medisinsk forskning – en definert oppgave ved 
sykehusene med eget forskningsbudsjett. Helt fra start
en pekte LVS på at forsknings og undervisningsaktivitet 

var stemoderlig behandlet i spesialisthelse
tjenesten. Vårt viktigste argument har vært 
at det var behov for å øremerke midler til 
medisinsk forskning i budsjettrammen for 
sykehusene, slik at aktiviteten kunne økes 
og kvaliteten sikres. Dette ble virkelighet 
etter sykehus reformen. Resultatet har mer 
enn svart til forventningene. Finansiering 

av  medisinsk forskning fra samarbeidsorganene ved 
univers itetssykehusene er nå en betydningsfull bidrag
syter til medisinsk forskning i Norge. Dette har også 
ført til en vesentlig endring i den generelle holdnin
gen til medisinsk forskning ved sykehusene. Forsk ning 
er nå definert som en av kjerne oppgavene, og forsk
ningsaktiviteten blir synliggjort som en viktig del av 
sykehusvirksom heten. 
 Universitetssykehus – viktig premissleverandør 
LVS har arbeidet aktivt for at sykehusene som er knyttet 
til universitetene og dermed har ansvar for medisinsk 
utdanning og forskning, får status som universitetsklin
ikker. På denne måten kan man synliggjøre viktigheten 
av denne oppgaven og det ansvaret dette innebærer. LVS 
har pekt på dette ved mange anledninger. Vi er glade 
for at flere sykehus, ikke bare regionsykehus, har skiftet 
 status til universitetssykehus etter sykehusreformen. 
 Integrert modell for universitet og sykehus. Å få 
status som universitetsklinikk løser imidlertid ikke alle 
problemer. Godt samarbeid mellom universitetetene og 
universitetssykehusene er av avgjørende betydning for 
gjennomføring av undervisningsoppgaver og for eta
bleringen av gode arbeidsforhold for medisinsk forskning. 
Dagens organisasjonsmodell har mange svakheter. Dette 
er kjennetegnet ved at man er mer opptatt av  ressurser til 
egen sektor, enn å oppnå resultater i  samarbeid. 
 LVS har poengtert at det er nødvendig med  vesentlige 
forbedringer i samarbeide mellom univers itetene og 

LVS, 25 ÅRS HISTORIE.  
HVA HAR VI OPPNÅDD OG BIDRATT TIL?

 
Av: Anna Midelfart, professor dr.med. Mangeårig leder og styremedlem av LVS

Et 25-årsjubileum gir en fin anledning til å reflektere over hva LVS har  
oppnådd og bidratt til, etter at foreningen ble stiftet i 1990
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sykehusene for å legge til rette for gode,  fleksible og vel
fungerende ordninger for forskning og undervisning i 
medisin. Duplisering av administrasjon for forskning 
og undervisning, revirtenkning og ulik prioritering 
av oppgaver skaper frustrasjon blant leger i akademi
ske stillinger, som må forholde seg til to  arbeidsgivere 
med forskjellig prioritering og vektlegging av oppgaver, 
ressurs tilgang og finansiering. 
 LVS har i flere år drøftet denne problem atikken på 
våre forskningspolitiske konferanser, på våre kurs for 
tillitsvalgte, på landsrådsmøter, i møter med politik
ere, og i andre fora.  For fire år siden utarbeidet vi et 
 dok ument med forslag om å opprette medisinske  sentra 
som integrerte moduller for universitet og sykehus med 
felles administrasjon og ledelse, etter  modellen som 
brukes i Nederland. Selv om vårt forslag initialt ble møtt 
med skepsis, er det gledelig å se at utviklingen går i denne 
retningen. Integrert sykehus med felles administrasjon 
og ledelse for forskning og undervisning er nå lansert i 
Trondheim, og det arbeides med lignende modeller ved 
de andre læresteder. Kanskje pengene som spares på å 
redusere antallet direktører, kan brukes til forskning og 
undervisning i stedet. 
 Opprettelse av kombinerte stillinger. LVS har ar
beidet aktivt for opprettelsen av kombinerte stillinger 
for klinikere i akademiske stillinger. Dette både for å 
ivareta kompetansen, men også for å sikre avlønningen. 
Kombinerte stillingene er nå etablert ved de fleste syke
hus og fungerer etter intensjonen. Men vi kan ikke være 
fornøyde: i det siste har disse stillingene igjen  kommet 
under press, med nytt regelverk og forslag om still
ingsreduksjon. 
 Pensjonsavtaler for kombinerte stillinger.Mange 
års iherdig innsats ga uttelling i Statens  Pen sjonskasse 
med brev til universitetene og sykehusene om pensjons
beregning for kombinerte stillinger. Stillings andel i KLP 
skal da tas med i beregningen av den totale pensjonen 
fra staten og vice versa. Dette har vist seg å ha en vesen
tlig betydning for pensjonsstørrelsen for LVS medlem
mer. 
 Utredning av arbeids- og lønnsvilkår for leger 
i  vitenskapelige stillinger. Flere spørreundersøkelser 
utført blant LVS medlemmene har ført til at vi kunne 
synlig gjøre et betydelig ubetalt overtidsarbeid, som ut
gjør en stor forsknings og undervisningsinnsats. Vi har 
også samlet inn data som viste svikt i rekrutteringen av 
leger til medisinsk forskning og undervisning. Tallene 
fra disse undersøkelsene underbygget vår argument
asjon og var meget nyttige i lønnsforhandlinger. 

 Forskningspolitiske konferanser - forum for debatt 
og ideutveksling. De årlige forskningspolitiske konfer
anser som LVS arrangerer, har blitt et viktig  forum for 
ideutveksling og debatt om medisinsk forskning og ut
danning. Både politikere, ledere, tillitsvalgte, ansatte, 
studenter og andre har deltatt. Dette forum s ynes å  fylle 
et demokratisk tomrom for debatt, som ikke lenger 
 finner sted ved våre universiteter og sykehus. 
 Lokale tillitsvalgte. Etablering av tillitsvalgt ord
ninger ved universitetene har ført til at LVS deltar i 
lokale lønnsforhandlinger og i lokale samarbeidsutvalg 
ved universitetene. Denne ordningen har bidratt til at 
mange av våre kolleger, også de som ikke ble fremmet 
av arbeidsgiver, har fått velfortjente lønnstillegg. Vi har 
bistått kolleger i konfliktsituasjoner, ved medarbeider 
og lønnssamtaler, ved pensjonsutbetaling og i andre sak
er. Tillitsvalgte fra LVS deltar jevnlig på kurs for tillits
valgte og opparbeider dermed en bred kontaktflate og 
nettverk til tillitsvalgte fra de andre yrkesforeningene og 
fra Akademikerne. 
 Minus siden Rekruttering av medlemmer: Rekrut
tering av medlemmer har vært en vanskelig sak for LVS. 
Etter oppsvinget i de første årene har medlems tallet stabi
lisert seg rundt ca. 700 medlemmer med en liten tendens 
til nedgang i det siste. Årsakene er sammen satte. Først og 
fremst uendrede regler om auto matisk tilhørighet til YLF 
og OF ved overgangen til forskningsstillinger som stipen
diat og forsker, og endring kun dersom man selv endrer 
medlemskapet aktivt i Legeforeningens medlemsregister. 
Dette gjør at mange stipendiater og forskere forblir i YLF, 
OF eller i andre yrkesforeninger. Antall heltidsstilinger 
som professor, amanuensis, lektor er blitt vesentlig redus
ert i det siste, og ulike kombinasjoner med lav prosentan
del i en akademisk stilling gjør at medlemmene beholder 
sin tilknyt ning til de andre yrkesforeningene. 
 Denne problemstillingen er blitt fremmet mange 
ganger uten at det har lyktes for LVS å endre regelverket 
og dermed gi oss de medlemmene som vi faktisk arbei
der for. 
 Rekruttering av tillitsvalgte. Engasjement til å stille 
opp som tillitsvalgt for LVS har variert over tid ved de 
forskjellige læresteder. Vi har mange dedikerte tillitsval
gte som har stilt opp for medlemmene i mange år, men 
fortsatt mangler vi flere for å ha et velfungerende tillits
valgt apparat. 
 Spørsmålet: «Hva gjør Legeforeningen for meg?» kan 
ofte besvares med «Hva gjør du for Legeforeningen ?»
 Vi trenger sårt flere engasjerte medlemmer og 
tillitsvalgte som vil gjøre en innsats. På ledelsesnivå 
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ved universitetene er det fortsatt noe problematisk for 
LVS tillitsvalgte å bli invitert og inkludert som en reel 
samarbeid spartner ved behandlingen av viktige saker. 
Dette ble nylig illustrert i saken om nye regler for kombi
nerte stillinger ved sykehus/ universitet. 
 LVS medlemmer og lønnsnivå. Til tross for en be
tydelig innsats har LVS og Legeforeningen i felleskap 
ikke klart å oppnå en vesentlig forbedring av lønns
nivået for våre medlemmer. Sviktende rekruttering av 
leger til akademiske stillinger i medisin har ført til en 
økende andel av andre yrkesgrupper i medisinsk forsk
ning og utdanning. Mange av prosjektene som har blitt 
lansert, blant annet særavtalen for professorer i medisin, 
er blitt torpedert av andre fagforeninger ved de sentrale 
forhand lingene. Forslag om en bedre avlønningen av 
spesialitet i basal medisinsk forskning fikk heller ikke 
tilslutning i Legeforeningen. 
 Finansiering av medisinsk forskning via helsefore
takene og vekt på lokale lønnsforhandlinger har i den 
senere tid ført til større lønnsforskjeller blant LVS med
lemmene enn tidligere. Stillingsstrukturen er også en
dret med synkende antall helltidsstillinger og økende 
andel deltidsstillinger i akademisk medisin uten at dette 
er blitt grundig evaluert og begrunnet som ønsket ut
vikling. Det gjenstår å se hva dette vil føre til i fremtiden. 
Arbeidsbetingelser for LVS medlemmer 
 Den eldre generasjon av akademikere i  medisin 
disponerte over tildelte årlige midler og brukte meste

parten av sin akademiske stilling til å forske og un
dervise. Nåværende akademikere bruker mye tid på 
skrivingen av søknader om forsknings og under
visningsmidler, på rapporter og dokumentasjon, i tråd 
med et voksende byråkrati ved universitetene. Ofte er 
det kun noen få som får tildeling i første søknadsrunde, 
resten må søke om igjen og om igjen før de lykkes. Det 
tar tid. LVS har ved flere anledninger pekt på nødven
digheten av å evaluere dette tidkrevende konkurrans
esystemet om forskningsmidler ut fra perspektivet om 
den beste utnyttelsen av arbeidskraften, og ut fra be
hovet for langsiktig plan legging av forskningsinnsatsen. 
Ikke minst har vi pekt på at søknadskrivingen ofte skjer 
på overtid og da som ubetalt arbeid. Det er imidlertid 
hardt å endre inn stillingen i det politiske miljøet, hos de 
bevilgende myndig heter og i universitetsledelsen; om at 
kon kurransen om midler er den eneste og riktige veien 
for å få gjennomført forsknings og undervisnings
arbeid. Også her mangler man vitenskapelig dokument
asjon som underbygger denne innstillingen, og det vil 
selvfølgelig ta lang tid til å bygge opp et annet og bedre 
fungerende system. 
 Avsluttende kommentar. Roma ble ikke  bygget på 
en dag. Erfaringer fra 25 års fagforeningsarbeid bringer 
LVS videre og det er lett å dra nytte av disse erfar ingene 
for å lage nye veier og strategier. 

Det «gamle styret» ønsker det nye styret lykke til! 

TRENGER DU EN FAGFORENING SOM KAN TALE DIN 
SAK SOM LEGE OG FORSKER?
MELD DEG INN I LVS! ØKT STØRRELSE GIR ØKT SLAGKRAFT.
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For å utdanne leger rustet for å møte ut
fordringene i morgendagens helsevesen, må 
grunnutdanningen være fremtidsrettet, og 
undervisningsformen må følge med i tiden. 
Tiden da medisinstudenten satt passivt og 
fulgte tavleundervisning og observerte  legens 
visittgang av pasienter som flue på veggen, 
må være forbi. Skal medisin studenten lære 
håndverket og huske teorien, må undervis
ningen ta utgangspunkt i aktive undervisningsformer 
hvor studenten møter pasienter allerede tidlig i studiet.
 Grunnutdanningen er første trinn i utdanningen av 
ferdige spesialister. Sammen med turnusordningen ut
gjør den en grunnmur som alle norske leger har felles. 
På samme måte som turnusordningen skal forberede 
nyutdannede leger til videre spesialiseringsløp og sikre 
en felles breddekompetanse, skal grunnutdanningen ut
danne cand.med. som er forberedt på å ta fatt på turnus
tjenesten. Det må anerkjennes at man ikke er ferdig 
utdannet etter embetseksamen.
 Grunnutdanningen må derfor gi en bred kom-
petanse, og utdanne generalister som senere skal 
kunne jobbe med ulike typer legearbeid. Spisskompe 
tanse og «sebraer» hører en annen fase av utdanningen 
til. I grunnutdanningen må legehåndverket og lege
kunsten vektlegges.
 Å pugge antibiotika regimer og behandlingsløp 
for pasienter med nevroendokrin cancer hører ikke 
hjemme i grunnutdanningen. Dette er kunnskap som 
vil være utdatert før studenten skal rekvirere slik be
handling. Kunnskap og ferdigheter som ikke går ut på 
dato, er de som hører legekunsten til.
 Grunnutdanningen skal utruste medisinstudent
en med et verktøybelte av «myke» ferdigheter. Kom
munikatoren og pedagogiske ferdigheter, samt evne 
til å samhandle med andre yrkesutøvere, må turnus
kandidaten ha på plass fra dag én. Som lege må man vite 

hvor man kan finne nødvendig, oppdatert 
kunnskap og hvordan bruke denne i praksis. 
For å utøve evidensbasert medisin må legen 
kunne tenke kritisk.
 Grunnutdanningen må legge til rette 
for at studenten får trent disse «myke» 
ferdig hetene. Studenten må også gis rom for 
selvrefleksjon og analyse av egen og  andres 
opptreden i klinikken. Undervisere må gi 

tilstrekkelig tilbakemelding og veiledning underveis 
i studiet, hvis studentene skal kunne utvikle sin prof
esjonalitet og bli dyktige profesjonsutøvere.
 Så klart skal medisinstudenten lære om hvordan man 
behandler pasienter, de fleste pasienter kan ikke snakkes 
friske. Å bruke tid på å pugge hvordan  pasienter behan
dles etter de er kommet til spesialisten er dog bortkastet 
tid. Som medisin-student skal en lære hva en selv skal 
kunne behandle som turnuslege, og når en pasient må 
henvises videre. Resten er spesialistens jobb.
 Det er mange veier til Rom, og vi mener det er ver
difullt med variasjon i valg av pedagogiske metoder ved 
de norske medisinske fakultetene. Fakultetene bør fort
satt stå fritt til å prøve ulike undervisningsmetoder. Det 
gjør det mulig både for aspirerende medisin studenter å 
velge studiested basert på foretrukket studiemodell, og 
for lærestedene å eksperimentere med hvordan de  legger 
opp sin undervisning. Uavhengig av valg av metoder 
mener vi det er viktig at alle studiemodeller integrerer 
basalfaglig kunnskap og klinikk gjennom hele studiet.
 Studiestedene skal måles på at de utdanner leger 
med den samme, brede generalistkompetansen. Leger 
som har et reflektert forhold til egen yrkesutøvelse, med 
evne til å lytte, forklare og lære pasienten å håndtere 
egen sykdom. Leger som gjennom samarbeid med annet 
helsepersonell, og en evne til å gjøre nytte av oppdatert 
kunnskap, gir pasienten den beste behandling.

GRUNNUTDANNING, LEGENS GRUNNMUR 

Av: Rasmus Bakken, Leder av Norsk medisinstudentforening

 
Norsk medisinstudentforening har høye ambisjoner for den  

norske medisinutdanningen. Vi mener vi skal utdanne verdens beste leger.  
Grunnlaget for dette legges i grunnutdanningen.
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 Elektronisk publisering av vitenskape-
lige tids skrifter. Publiseringsverdenen 
har gjennomgått store organisatoriske en
dringer de siste 1015 år, som en  konsekvens 
av økende digitalisering. I vitenskapelige 
tidsskrifter har redaksjonell behandling av 
manuskripter blitt forenklet og effektivisert 
ved at det nå benyttes elek troniske, nettba
serte systemer for manuskript behandling. 
All kommunikasjon mellom forfatter,  sentralredaksjon, 
faglige redaktører og fagfeller (reviewers) foregår elekt
ronisk hvilket selvsagt er et betydelig logistisk frem
skritt sammenlignet med tidligere tiders brevveksling. 
 Artikler gjøres nå tilgjengelig som elektroniske versjon
er umiddelbart eller kun få uker etter aksept og artikler 
indekseres raskt i etablerte publiseringsdatabaser som 
for eksempel Medline. 
 Det har lenge vært et mål for både akademiske insti
tusjoner og myndighetene å gjøre vitenskapelig  litteratur 
billigere og mer tilgjengelig for alle, ikke minst i forhold 
til forskningsmiljøer i områder og land hvor man ikke 
har økonomi til dyre abonnementer på tidsskrift. Denne 
trenden ga seg blant annet utslag i Hinari prosjektet (1) 
som ble etablert i 2002 i et samarbeid  mellom WHO og 
de store internasjonale forlagshusene der målet var å 
gjøre vitenskapelig litteratur billig og til gjengelig i lav
inntektsland. I dag er ca. 14.000 journaler innen biome
disin gjort tilgjengelig i ca 100 land som et resultat av Hi
nariprosjektet. Den voksende etablering av vitenskaplig 
publisering som «Open Access»er et kvantesprang for å 
gjøre vitenskapelig litteratur til gjengelig for alle. 
 Ja til Open Access. Prinsippet ved Open Access pub-
lisering er at leserne skal ha fri tilgang til artiklene på 
internett i motsetning til den tradisjonelle publiser-
ingsformen hvor leser betaler for tilgang til littera-
turen. Open Access ble for alvor introdusert på slutten 
av 90’tallet der «The Journal of Clinical Investigation» 
var det første store tidsskriftet til å tilby elektronisk 

Open Access. «The Journal of Medical Inter
net Research» ble introdusert i 1999 som det 
første store rene Open  Accesstidsskriftet, og 
i dag er det PLoS One som er det største og 
mest kjente. 
 Ved Open Access publisering er 
det forfatter som betaler kostnadene for 
manuskriptbehandling (peer review, ut
forming av layout osv) og for publisering 

på internett. Forfatter innehar copyright til artikkelen, 
men gir leserne alle rettigheter til nedlasting, kopiering, 
distrib usjon osv, forutsatt at forfatter(ne) krediteres. Det 
finnes to hovedtyper Open Acces publisering; «Gold 
Open Access» gir kostnadsfritt full elektronisk tilgang på 
alle tidsskriftets artikler mens ved «Green Open  Access» 
gjør forfatter sin artikkel tilgjengelig i eget publiserings
arkiv på internett. Alle de store universitetene i Norge har 
etablert egne publiseringsarkiv. På  Universitetet i Oslo er 
ansatte pålagt, når det formelt er mulig, å lagre viten
skapelige publikasjoner (inkludert master og doktor
grader) i kunnskapsarkivet DUO. Prisen for å publisere 
en artikkel som Open Access (Gold) er i størrelsesorden 
$ 1000 – 3000. Både universiteter, andre forsknings
institusjoner og myndighetene er ubetinget positiv til 
Open Access publisering og universitetene disponerer 
nå gjerne midler for å finansiere Open Access for fag
miljøene. Dette kommer tydelig frem i Forskningsrådets 
prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering 
hvor det heter: «Forskningsrådet krever åpen tilgang til 
alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning 
som helt eller delvis er finansiert av Forskningsrådet. 
 Aller artikler med slik finansiering skal egenarkiveres. 
Forskningsrådet vil i perioden 20142019 bidra til å 
dekke publiseringsavgifter i tidsskrift med åpen tilgang 
(Open Access Journals) for norske forskningsinstitus
joner gjennom en egen støtteordning. Etter 2019 for
venter Forskningsrådet at kostnader til publiserings
avgifter inngår i institusjonens indirekte kostnader til 

ET ENTUSIASTISK JA TIL OPEN ACCESS  
OG ET ABSOLUTT NEI TIL RØVERTIDSSKRIFTER. 

Av: Martin Hagve, Tor-Arne Hagve
Gastrokirurgisk Forskningsgruppe, UiT Norges arktiske Universitet

Institutt for klinisk medisin, Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo
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FoU prosjekter» (2). I praksis betyr dette at utgifter til 
publisering må inngå i alle budsjetter ved søknad om 
forskningsfinansiering og å publisere forskning med 
Open Access blir stadig viktigere ved vurderingen av 
søknader om forskningsstøtte. 
 Open Access publisering har økt betydelig de siste 
årene (Fig 1) (3) og utgjør i dag vel 20% av alle fagfel
levurderte, indekserte tidsskrifter innen biomedisin 
(4). Det synes å være stor velvilje i forskningsmiljøene, 
i tidsskriftredaksjoner, forlagshus og hos bevilgende 
myndig heter for ytterligere utvikling av Open Access, 
men denne nye strukturen av publiseringsfinansiering 
har også en alvorlig negativ side,  etablering av røver
tidsskrifter.
 Nei til røvertidsskrifter. Elektroniske systemer for 
manuskriptbehandling, elektronisk publisering av ar
tikler på internett og Open Access er alle forhold som 
har forenklet formidling av vitenskapelig informasjon. 
Samtidig har disse endringene lagt forholdene til rette 
for at det har vokst fram en stor og uoversiktlig skog av 
useriøse tidsskrifter der motivasjonen i all hovedsak er 
økonomisk vinning fremfor kvalitetssikret vitenskap
elig formidling. Antallet slike tidsskrifter har eksplodert 
i  løpet av kun en 35 års periode, og de blir nå gjerne 
omtalt som «røvertidsskrifter» (predatory journals). Tid
skriftene bærer preg av minimal eller ingen redak sjonell 
eller faglig manuskriptbehandling (peer review) og har 
ukritisk aksept av nærmest alle artikler. Tid skriftene har 
gjerne hjemmesider med et profesjonelt utrykk og reda
ktørene er gjerne personer som ikke har den nødvendi
ge faglige kompetansen. Det er eksempler på at navn på 
redaktører enten er fiktive, eller at seriøse forskere blir 
oppgitt som redaktører uten deres viten og vilje. Det er 
gjennomgående for røvertidsskrifter at det ikke fremgår 
tydelige kostnader for publisering og at dette gjerne først 
blir oppgitt etter at artikkelen er  akseptert. 
  Det mest alvorlige er imidlertid at artikler publiseres 
uten å være faglig vurdert. Den nå så  hyppig siterte 
undersøkelsen til John Bohannon publisert i  Science i 
2013 (5) beskriver tydelig alvorlighet og utstrekning 
av dette problemet. Forfatteren, i samarbeid med kol
leger, utarbeidet et konstruert manuskript som på 
grunn av betydelige feil og mangler burde vært  refusert. 
Manuskriptet ble sendt til vurdering i 304 Open Access 
tidsskrifter med ulike forfattenavn og navn på insti
tusjoner. Manuskriptet ble i løpet av kort tid akseptert 
av 157 tidsskriftredaksjoner, mens 98 ble refusert. For 
60% av de ferdigbehandlet manuskriptene var det intet 
som tilsa at det var gjennomført faglig vurdering (peer 

review). Fagfelleuttalelser fokusert stort sett på layout, 
formattering og språk, altså ikke faglig innhold. Av de 
aksepterte manuskriptene ble 70% godkjent umiddel
bart, uten noen forslag eller krav om revisjon. Vel 30% av 
tidsskriftene som aksepterte manuskriptet var  lokalisert 
i India. Flere av det involverte tidsskriftene utgår fra 
større og mer eller mindre kjente forleggere. 
 Bibliotekaren Jeffrey Beall har i over 15 år ført en ak
tive kamp mot røvertidsskrifter ved blant annet å gjøre 
en kartlegging av tidsskrifter/forlag som er «potential, 
possible or predatory scholarly OpenAccess publish
ers». Beall’s liste omfattet i 2014 693 slike, noe som er 
en betydelig ekspansjon fra kun 13 i 2011. Beall har selv 
uttalt at det er i perioden 20112013 at antallet røver
tidsskrift og utgivere har eksplodert. Beall har vært kon
troversiell, først og fremst med at listen kan fremstå som 
subjektiv. Han har imidlertid måttet kjempe en hard 
kamp og vært gjenstand for både kritikk og søksmål, 
i hovedsak og ikke overaskende, fra tidsskriftene og 
forleggere som figurerer på hans liste. 
 Det er et faktum at man som forsker mottar  ukentlig 
og kanskje daglig invitasjoner til å publisere i Open Ac
cess tidsskrifter. Det mangler heller ikke på tilbud om 
funksjon som faglig redaktør. Fig 2 viser et eksempel 
på et invitasjonsbrev som i form burde gi mistanke om 
useriøsitet. Dette eksemplet er valgt for å belyse at det 
er lite fokus på faglig vurdering. Hvordan kan et nytt 
manuskriptet publiseres i april når deadline for innsend
ing er i slutten av mars? Dette tidsskriftet utgis av Omics 
Group som i følge sin hjemmeside utgir 349 tidsskrift
er innen ulike fagområder (6). Forlaget figurerer i Be
all’s liste og beskrives på Wikipedia som et røverforlag 
(predatory publisher) lokalisert i Hydrabad (India) der 
over halvparten av tidsskriftene aldri har publisert noe 
som helst, og at forlaget har vært under etterforskning 
av amerikanske myndigheter fordi det i annonsering er 
brukt navn på personer som ikke er forespurt (7). 
 Røvertidsskrifter representerer i dag vel 10 % av alle 
Open Access tidsskrifter og en kan jo spørre seg hvordan 
røvertidsskrifter i det hele tatt benyttes, ikke minst med 
bakgrunn i at artiklene som oftest ikke blir registrert i 
de store litteraturdatabasene (PubMed). Problemstill
ingen er såpass alvorlig og omfattende at det er overras
kende at den ikke får mer oppmerk somhet i forskning
smiljøene. Røvertidskriftene har ofte en klar pågående 
strategi med massiv utsendelse av tilsyne latende person
lig adresserte invitasjoner basert på for fatteres tidligere 
publiserte artikler. Det er lett å la seg lure, hvilket også 
forskningsgrupper på Universitetet i Oslo har erfart. 
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Dette er beskrevet i en artikkel i Uniforum (8) der det 
fremkommer at representanter for de ulike forlagshus 
kontakter forskere som har fått forskningsmidler og til
byr publisering, gjerne ved siden av en kjent person. På 
grunn av kort tidsfrist haster det med å signere kontrakt 
og «selgerne kunne ringe opp til tjue ganger om dagen. 
Forskerne opplevde dette som svært aggressivt og følte 
seg presset til å signere kontrakt».
 Oppsummering. Anbefalingen er å fortrinnsvis pub
lisere i Open Acess tidsskrifter. En bør imidlertid være 
klar over at det finnes røvere også i publiseringsverde
nen. For å unngå å bli lurt av røvere bør man sjekke:
• At tidsskriftet har komplett adresse  
 (ikke bare en webadresse). 

• Om redaktørene er kjent innen fagmiljøet
• At kostnadene for publisering er entydig beskrevet
• At tidsskriftet er indeksert i PubMed
• At peerreview rutinene er godt beskrevet
• Om oppgitt impact factor er korrekt
• At kvaliteten på tidligere publiserte artikler har  
 akseptabel kvalitet
• Om tidsskriftet er del av en forlagsgruppe
• Beall’s liste og man bør
• Være mistenksom ved email invitasjoner
• Være mistenksom ved rask aksept uten kommentarer
• Ikke vær godtroende

Figur 1. Antall Open Access tidsskrifter registrert i tidsrommet 1993-2009 (modifisert fra Ref 3)
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Figur 2. Eksempel på invitasjon til å publisere i Open Access tidsskrift

LVS finnes nå også på Facebook
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