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For kort tid siden var Forskningsutvalgets 
rapport og policynotat på høring i Lege
foreningen. LVS støtter i hovedsak innholdet 
i rapporten men mener at et av de viktigste 
rekrutteringstiltak for å få nye unge medi
sinere inn i forskningen fortsatt er forsker
linja som ikke nevnes i rapporten. Det har 
vært diskusjoner om hvordan forskerlinja 
skal finansieres i fremtiden. Forskerlinja 
sin finansiering må finne en løsning slik at 
dette svært viktige og vellykkede rekrutteringstiltaket får 
 fortsette. 
 En annen ting som ikke blir diskutert i rapporten 
er viktigheten av å bedre lønns og arbeidsvilkårene for 
leger som ønsker å bli forskere. Flere leger må gå betyd
elig ned i lønn for å bli stipendiat. Lønn er derfor et tema 
som i stor grad opptar leger som ønsker å  forske. Det 
kan være vesentlige lønnsforskjeller mellom de ulike 
stipend ordningene. Midlene som tildeles gjennom 
 samarbeidsorganene er ofte høyere enn det som tilbys 
gjennom universitetsstipend.  
 En viktig finansieringsordning, spesielt for yngre 
leger, har vært og er fordypningsstillinger hvor femti 
prosent av stillingen kan benyttes til forskning. I den 
 senere tid har det vært en diskusjon om disse stillingene 
skal fortsette. Fordypningsstillingene har flere fordeler. 
En har lønn i forhold til tjenesteplan og er siden av forsk
ningen fortsatt tilsatt i klinikken i motsetning til en ren 
stipendiatstilling. Problemet med de nevnte stillinger er 
at finansieringen dekkes av avdelingenes egne budsjetter 
og antall fordypningsstillinger vil derfor variere mye fra 
sted til sted.    
 Problemet med å rekruttere leger inn i de nye kombi
nerte stillingene mellom universitet og sykehus er at 
mange som hadde full stilling som overlege ved Helse
foretakene går ned i lønn. Dette vil kunne hindre rekrut
teringen av medisinere til forskning. Helseforetakene og 
universitetene må her dele på utgiftene til den lønns
kompensasjon som må til for at de skal komme ut med 
samme lønn de hadde.
 Helt siden Akademikerne ble dannet har Lege
foreningen kjempet for at hele lønnsmassen ved lønn
soppgjørene skal bli lagt ut lokalt og forhandlet der. Vi 
er nå i en situasjon sentralt før hovedoppgjøret til våren 
hvor vi kan være nærmere dette målet enn noen gang. 

Hva skjer lokalt hvis hele lønnsmassen skulle 
bli lagt ut og fordelt lokalt? Dette vil kreve 
erfarne tillitsvalgte og lønnsforhandlere som 
helt eller delvis må kjøpes fri for å gjennom
føre dette. Det vil både kreves et stort for
arbeide gjennom preforhandlinger med 
arbeidsgiver, et stort arbeide i forbindelse 
med søknadsprosesser med prioriteringer i 
etterkant, det vil påligge et betydelig  ansvar 
for lønnsutviklingen til de av legeforen

ingens medlemmer som ikke søker, det vil kreve avsatt 
tid til gjennomføringen av selve de lokale lønnsforhand
lingene på høsten og etterarbeide med gjennomgang av 
resultatet av forhandlingene og innrapportering sentralt. 
Dette er sikkert interessant å være med på, men har vi de 
medlemmene som er i besittelse av denne kunnskapen 
og erfaringen eller i det minste er villige til å starte opp
læringen med å bli tillitsvalgte og avsette så mye tid til 
dette arbeide? Har vi penger til helt eller delvis frikjøp 
som vil bli nødvendig? 
 Vi må starte arbeidet med rekrutteringen og opp
læringen av nye tillitsvalgte så snart som mulig. Vi 
trenger penger til dette arbeidet og vi trenger hjelp fra 
legeforeningen sentralt. 
 Jeg henstiller til alle medlemmer av LVS om å starte 
denne rekrutteringen allerede nå. Vi trenger flere LVS 
tillitsvalgte på hvert sted som både kan hjelpe og støtte 
hverandre, men som også kan fordele sin innsats  mellom 
sykehusene og universitetene.
  Til slutt ønsker jeg på nytt å ta opp situasjonen for 
de av våre medlemmer som fyller 70 år fra og med i år 
og spesielt de som sitter i kombinerte stillinger med 
hovedstillingen knyttet til universitetet og som ønsker 
å fortsette i sin jobb. Disse sitter nå i en svært vansk
elig situasjon. Gjennom endringene i arbeidsmiljø lovens 
alders grense vedtatt i sommer kan leger  knyttet til Helse
foretakene gjennom hoved eller bistilling sitte i denne 
til de er 72 år. Det er meningen å utvide denne alders
grensen til 75 år som er den samme aldersgrensen staten 
selv har satt for opptjening av pensjonspoeng. Det var 
på høy tid at aldersgrensen ble hevet da grensen på 67 til 
70 år har stått stille helt siden 1967. Det er ikke sikkert 
alle medlemmer av LVS er enige i at aldersgrensene skal 
heves, men den diskusjonen er vi allerede forbi  gjennom 
endringene i aldersgrensene i  arbeidsmiljøloven og 

KJÆRE LVS KOLLEGAER

Styret i LVS ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!
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 retten til å opptjene pensjonspoeng til en fyller 75 år. 
Det var imidlertid overraskende for de fleste av oss da 
det ble klart at for ansatte tilhørende statens pensjons
kasse (SPK) som er tilfelle for leger med hovedstilling 
på universitetene, så gjelder ikke Arbeidsmiljølovens 
nye aldersgrense men Tjenestemannsloven der alders
grensen fortsatt er 70 år (Aldersgrenseloven). Dette er 
rotete av politikerne som burde endret begge lover sam
tidig.  Leger i kombinerte stillinger har derfor kommet i 
den situasjon at de i sin sykehusstilling kan sitte til de er 
72 år og kanskje 75, mens i universitetsstillingen må de 
kanskje slutte når de fyller 70. 
 Det er sannsynligvis kort tid før også Tjeneste
mannsloven og Aldersgrenseloven blir endret slik at 
 arbeidstakere i staten som ønsker det, også kan bli 
 sittende til 72 år og senere til de fyller 75. Situasjonen 

som er oppstått ved at en har fått to ulike  aldersgrenser 
for leger i kombinerte stillinger er uakseptabel og krever 
straks tiltak i form av felles løsninger i samar beide 
 mellom sykehus og universitet. Arbeidsgiver må for
holde seg til virkeligheten og justere sin politikk i forhold 
til de endringer i aldersgrenser som er gjort gjennom 
arbeids miljøloven og pensjonsloven.  Universitetene må 
her slutte å ri gamle kjepphester og tilpasse seg den nye 
virkelig het.  Erfaringer så langt gjennom den kontakt 
vi har hatt med det medisinske fakultet ved NTNU gir 
ingen grunn til optimisme. Her må kunnskapsdepart
ementet og kunnskapsministeren inn for å rettlede uni
versitetene på en måte som gjør at de forstår at det er på 
tide å endre sin politikk!

Ønsker alle en riktig GOD JUL og et  GODT NYTT ÅR!

Helge Bjørnstad-Pettersen, Leder LVS

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
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Så var julen rett om hjørnet igjen, og høst
semesteret viser seg å gå like overraskende 
fort som det pleier. I dette årets siste utgave av 
LVSinfo. er fokuset på grunnutdan ningen; 
Jan Frich og Kristin Wium har skrevet om 
valgfrie emner, mens Gro Østli Eilertsen 
har skrevet om nasjonal eksamen, med bak
grunn i erfaringer fra Sveits. Vi  har også tatt 
med et innslag Helge BjørnstadPettersen 
og jeg skrev i medisinstudentenes magasin Æsculap. Til 
slutt har jeg skrevet om mine erfaringer etter å ha vært 
på forskningsopphold i Rennes i Frankrike i 4 måneder 
med min familie. Jeg har derfor valgt et bilde av Råd
huset i Rennes til å pryde forsiden på dette nummeret av 
LVSinfo, og håper også at Trikoloren kommer tydelig 
frem, som et tegn på solidaritet med det franske folk i 
disse tider.
 I mitt innslag om forskning i Rennes har jeg blant 
annet tatt opp at det ved instituttet jeg arbeidet på var 
et forholdsvis stort antall faste mellomstillinger som var 

delt mellom forskning og andre primær
oppgaver. Jeg mener det ville være ønskelig 
med flere slike stillinger i Norge også. Både 
for å sikre at flere gode hoder blir værende 
i forskningen, men også siden det etter min 
oppfatning vil styrke forskernes mulighet til 
å gjøre kontroversiell men viktig forskning, 
at deres fremtidige arbeidssituasjon er trygg. 
Innenfor miljømedisin, som er mitt fagfelt 

for tiden, blir mer og mer av forskningen delfinansiert av 
industrien. Dette er i mine øyne en skummel utvikling, 
spesielt innen fagfeltet miljømedisin hvor forskningen 
egentlig bør legge retningslinjene for industriens aktiv
iteter, men også i annen forskning hvor økonomiske 
interesser kan være en kilde til bias. I dette lyset mener 
jeg det er viktigere enn noensinne at man bruker mer 
ressurser på langsiktige stillinger for forskere.
  Kjære kollegaer, jeg håper dere alle får en god og 
 fredelig jul. Jeg vil takke for året som snart har godt og 
ønske dere det beste for 2016.

REDAKTØREN

Så var julen rett om hjørnet igjen, og høstsemesteret viser  
seg å gå like overraskende fort som det pleier

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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En internasjonal trend
Det har ikke vært vanlig med valgfrie emn
er i medisinstudiene i Norge utover den 
individuelle prosjekt eller hovedoppgave. 
Ved studiesteder i utlandet er det  lengre 
tradisjon for valgfrie emner (13), og det 
har vært en økende trend internasjonalt 
med å dele studieplanen inn i en kjerneplan 
(«core curriculum») og valgfrie emner som 
gjerne kalles «electives» eller «special study 
 modules» (4).  Karolinska Institutet har ek
sempelvis 25 uker valgfri fordypning i sitt 
fem og et halvt år lange medisin studium (5). 
Alt i 1993 ble det et nasjonalt krav om valg
frie emner i medisinstudiet i Storbritannia 
(6). 

Faglig fordypning
Det er en krevende øvelse å avgrense og tydeliggjøre 
hva som må med i den medisinske grunnutdanningen. 
Hvis man spurte alle fagene om deres mening ville nok 

 summen ganske sikkert overstige det norske 
studiets ramme på seks år. Lærere vil gjerne 
ha et genuint ønske om å lære bort så mye 
som mulig og prioritering av hva som skal 
med kan være vanskelig. Valgfrie emner 
kan skape rom for å tilby undervisning for 
en gruppe spesielt interesserte og kan gi 
studenter mulighet til individuell faglig og 
metodologisk fordypning. 

Elektive perioder i Oslo
I revidert studieplan for profesjonsstudiet i 
medisin ved UiO – Oslo 2014 – er det lagt inn 
fire elektive perioder av fire ukers varighet, 
i tillegg til en fire ukers periode i studiets 
modul 5 (figur) (7). De elektive periodene, 
som avvikles i de første fire ukene fra og med 
semesterstart i januar, skal brukes til valgfrie 

emner av et omfang på 10 studiepoeng og til arbeid med 
et selvstendig vitenskap elig arbeid (prosjektoppgave) 
som har et omfang på 20 studiepoeng. 

VALGFRIE EMNER I MEDISINSTUDIET

Av: Jan Frich, professor og Kristin Wium, seniorrådgiver 
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Valgfrie emner i medisinstudiet kan gi rom for selvvalgt praksis og faglig 
 og metodologisk fordypning. Emnene kan gi et grunnlag for studenters arbeid  

med prosjekt- eller hovedoppgave og være verdifulle med tanke  
på fremtidige valg om spesialisering 
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Metode- og temakurs
Denne første elektive perioden i Oslo avvikles når stud
entene har gått to eller to og et halvt år av studiet. Tre av 
de fire ukene i perioden er satt av til valgfrie emner hvor 
studentene har mulighet til å velge ulike metodekurs og 
eller tematiske kurs for eksempel innen diabetes eller 
global helse. Det er et mål at periodene skal gi stud
entene reelle valgmuligheter. Vi ser for oss at fakultetets 
tre institutter – Institutt for medisinske basalfag, Inst itutt 
for helse og samfunn, og Institutt for klinisk  medisin – 
til sammen vil kunne tilby en portefølje av kurs i den 
første elektive perioden som kan omfatte 34 metodefor
dypningskurs og 1013 tematiske kurs. 

Selvvalgt praksis
Den siste elektive perioden kommer midt i sjette og 

siste året for høstkullet, og rett før sjette og siste året for 
vårkullet. Perioden har en varighet på fire uker, og vi 
planlegger at den kan inneholde praksis hvor studentene 
kan inngå i et strukturert og veiledet program knyttet 
til en klinisk avdeling, et fastlegekontor, et laboratorium 
eller en relevant ekstern institusjon.

Bedre rom for forskning
En av målsettingene med revisjonen av medisin studiet 
i Oslo er at studiet skal legge bedre til rette for flere 
sammen hengende perioder med forskningstid for stud
enter på forskerlinjen utenom heltidsåret. Forskerlinje
studenter i Oslo leverer prosjektoppgave i medisin studiet 
på lik linje med regulære studenter, og oppgaven vil 
kunne knyttes innholdsmessig til studentenes forsker
linjeprosjekt dersom studenten ønsker det. Når det 

Figur som viser det nye studieløpet i Oslo med elektive perioder og valgfrie emner.
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gjelder elektiv periode 1 og elektiv periode 4 planlegger 
vi at aktiviteter på forskerlinjen skal kunne godskrives 
som erstatning for de aktuelle emnene i disse periodene 
etter søknad fra studenten.

Kompetanseutvikling
Rapporter fra studenter støtter opp om at valgfrie  emner 
kan være kompetanseutviklende samtidig som de gir 
studentene medbestemmelse (8). I litteraturen inter
nasjonalt er det likevel understreket at valgfrie emner 
må ha tydelige læringsmål og læringsutbyttebeskriv
elser, på lik linje med andre emner. Et samarbeid mellom 
de medisinske studiestedene i Norge om valgfrie emner 
vil kunne øke samhandling på tvers av studiesteder og i 
sum gi et bedre og mer variert tilbud nasjonalt.  I Oslo vil 
elektiv periode med valgfrie emner avvikles første gang 
i januar 2017, og valgfri praksis vil første gang  avvikles 
januar 2020.

Litteratur
1. Lumb A, MurdochEaton D. Electives in undergrad

uate medical education: AMEE Guide No. 88. Med 
Teach 2014; 36: 55772.

2. Agarwal A, Wong S, Sarfaty S et al. Elective courses for 
medical students during the preclinical curriculum: a 
systematic review and evaluation. Med Educ Online 
2015; 20: 26615

3. Cherniak WA, Drain PK, Brewer TF. Educational 
 objectives for international medical electives: a litera
ture review. Acad Med 2013; 88; 11: 177881.

4. Harden RM, Davis MH. AMEE Medical Education 
Guide NO. 5. The core curriculum with options or 
special study modules. Med Teach 1995; 17: 12548. 

5. Nilsson G, Josephson A, Kiessling A et al. Nytt 
 läkarprogram på KI. Läkartidningen 2009; 106: 2847
55. 

6. Tomorrow’s Doctors: Recommendations on 
 undergraduate medical education. London: The Gen
eral Medical Council, 1993.

7. Oslo 2014  revisjon av profesjonsstudiet i medisin: 
http://www.med.uio.no/om/prosjekter/oslo2014/ 
(24.11.2015)

8. Byrne PA, Lewis SEM, Thompson LW. Special study 
modules: a student’s perspective. Med  Teach 1999; 21; 
3: 299301.

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!
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Leger i vitenskapelige stillinger (LVS), hva 
har det med meg å gjøre? Det er kanskje det 
første du tenker når du leser denne teksten. 
Men LVS er muligens den yrkesforeningen 
i Den norske legeforening som har størst 
 betydning for medisinstudentene.
 LVS ble stiftet i 1990, som en interesse
forening for legene som ønsker en karriere 
med forskning og undervisning. Derfor er 
LVS den yrkesforeningen som  organiserer 
de legene som underviser medisin
studentene. Vi kjemper hovedsakelig for 
nettopp de to overnevnte sakene; forskning 
og  undervisning. Vårt mål er å gjøre for
holdene best mulig for leger som ønsker å 
gjøre karriere som forskere og undervisere. 
LVS mener at leger er de beste til å undervise 
legestudenter. Det er i dag en klar trend, at 
undervisning som før ble gjennomført av leger, nå blir 
utført av  andre faggrupper, så som kjemikere og mole
kylærbiologer. Målet er å snu denne trenden, så leger 
utgjør en større andel av underviserne, også i de prek
liniske fagene. Bare leger besitter erfaringen fra den 
lange medisinutdan ningen, i kombinasjon med klinisk 
relevant erfaring. Dette overblikket er en avgjørende for

del i de fleste  situasjoner ved undervisning 
av kommende leger. Under visere fra andre 
faggrupper kan ha mer en rikelig innsikt i 
faget de  underviser, og i særdeleshet deres 
spesialfelt. Men det er avgjørende at denne 
kunnskapen settes i relasjon til virket som 
lege for at den skal være mest relevant for 
medisinstudentene. Man kan ellers risik
ere at legestudentene opp arbeider seg mye 
relevant kunnskap, men mangler innsikt 
i hvordan denne kunnskapen anvendes i 
praksis.
 Så lenge påstanden, at leger er de beste 
lærerne for medisinstudentene, hoved
sakelig er basert på LVS sin oppfattelse, kan 
den  avvises som en subjektiv holdning. Hvis 
dere som legestudenter deler vår oppfatning, 
står vi betydelig sterkere til å kjempe for en 

god medisinutdanning i fremtiden, hvor legene står i 
sentrum, også blant underviserne. Forhåpentligvis vil 
du som medisinstudent også engasjere deg i temaet, og 
vi ser frem til å høre din mening! Hvis dere ønsker mer 
informasjon om LVS sitt daglige virke, har vi en egen 
hjemmeside. Her er også medlemsbladet LVSinfo til
gjengelig for alle som er interessert.

LEGER ER DE BESTE TIL 
Å UNDERVISE LEGESTUDENTER 

tekst: Helge Bjørnstad-Pettersen, Bendik Chr. Brinchmann

 
Foreningen Leger i Vitenskapelige Stillinger er yrkesforeningen  

for legene somjobber med å undervise medisinstudenter. Vi kjemper for deres  
arbeidssituasjon, ogmener det beste for medisinstudentene er at  

de hovedsakelig undervises av leger.

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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Etter 5 år med intensivt arbeid ble en ny 
nasjonal eksamen i medisinsk grunn
utdanning, Federal Licencing Exam ination 
(FLE),  iverksatt i Sveits i 2011 (1). Denne 
eksamen er inndelt i multiplechoice spørre
skjema og kliniske ferdigheter. De kliniske 
ferdighetene vurderes med OSCE (objective 
structured clinical examination), og noen av 
disse  testene er vel kjent ved de medisinske 
fakultetene i Norge og ved universiteter i andre land. 
 Den 9. juni 2015 var jeg med i en liten gruppe fra 
Legeforeningen som besøkte Universitetet i Bern for å 
lære mer om prosessen og innføringen av denne nas
jonale eksamen. Vi ble alle imponert over samarbeidet 
og det systematiske prosjektarbeidet som er utført av 
rep resentanter fra regjeringen og universitetsansatte 
i Sveits. Dette arbeidet har resultert i at 5 medisinske 
fakulteter har implementert en tospråklig psykro
metrisk1 og standardisert nasjonal medisinsk eksamen 
som gjennomføres på samme tidspunkt i Bern, Zürich, 
Basel, Genève og Lausanne. 
 Ulike nasjonale aktører var involvert i arbeidet med 
planlegging og implementering av medisinsk grunnut
danning. Det offentlige kontor for Folkehelsen i Sveits 
var ansvarlig for de juridiske og økonomiske aspekter, og 
de fem sveitsiske medisinske fakulteter deltok aktivt med 
å definere rammen og innholdet i utviklings prosessene.  
Norske Sissel Guttormsen har ledet prosessen. Hun er 
professor og direktør ved medisinsk fakultet ved univer
sitetet i Bern. 
  arbeidet med medisinsk grunnutdanning i  Sveits 

GRUNNUTDANNING OG  
NASJONAL EKSAMEN 

Av: Gro Østli Eilertsen fagansvarlig i revmatolog ved Institutt for klinisk medisin, UiT

 
Imponerende innsats med standardiserte læringsmetoder for å løfte  

kvaliteten på medisinsk grunnutdanning i Sveits

1 Psykometri er metoder og teorier for konstruksjon og evaluering av psykologiske måleinstrumenter  
og den statistiske behandling av data innsamlet med slike metoder.
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startet i 2006 ble 5 spørsmål definert, og følgende 
spørsmål dannet rammen for utviklingsprosessen:
1. Hva er vurderingsmålene?
2. Hvilke vurderingsformater er aktuelle for FLE?
3. Hvordan kan tverrfaglig kunnskap og ferdigheter 

 vurderes?
4. Hvordan bør innholdet til FLE utvikles for å finne en 

felles nasjonal plattform?
5. Hvilke konsesjoner må utføres ved implementering av 

en nasjonal lisensiering eksamen?
Det ble vedtatt at to komplementære eksamens formater 
skulle inngå i FLE: Multippelchoice og OSCE. For å 
 eksaminere kliniske ferdigheter i Sveits har studenter 
utført ulike OSCEtester, og Swiss National Catalogue 
of Learning Objectives (SCLO) har eksistert siden 2002. 

Denne katalogen ble revidert i 2009, og inneholder nå ca 
280 ulike OSCE tester. Selve utviklingsprosessen av FLE 
har vært basert på kontinuerlig «planleggingimplemen
tering refleksjon» med ekstern validering for å opprett
holde en kontinuerlig kvalitetsforbedring. 
 I 2011 ble 850 – 900 studenter uteksaminert i  Sveits. 
Multippelchoice eksamen varte i 2 dager og bestod av 
300 identiske spørsmål på tysk eller fransk, som delt 
ut til studentene ved de ulike universitetene på samme 
dato og samme tidspunkt. Eksamen på kliniske ferdig
heter ble administrert lokalt og også samtidig ved 
univers itetene, og inneholdt 3 ulike eksamener over 3 
dager. I den kliniske eksamen ble medisinske ferdig
heter vektlagt med 75% og kommunikasjon vektlagt 
med 25%.

Representanter fra Sveits som har bidratt i utviklingen av Federal  Licencing Examination (FLE) 
sammen med prosjektgruppa fra Legeforeningen ved  Universitetet i Bern. 
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  Årsake til denne studieturen er at jeg er med i 
en prosjektgruppe som jobber med et utredning av 
 medisinsk grunnutdanning og oppdragsgiver er Sentral
styret i Legeforeninga. Våren 2014 ble dette vedtatt. En 
prosjekt gruppe og en referansegruppe er oppnevnt av 
sentralstyret. Oppdraget fra Legeforeningen går ut på 
å belyse situasjonen ved de medisinske fakultetene i 
Norge og se på om det er mulig med en økt harmon
isering  mellom studiestedene. Videre skal vi se på om 
det er samsvar mellom målbeskrivelser, organisering 
av  studiene og læringsutbyttet i grunnutdanningene 
og helse tjenestens/samfunnets behov. I tillegg skal vi 
 vurdere dimensjonering av utdanningen i Norge sett i 
forhold til fremtidig behov for leger. 
 Hele prosjektgruppen reiste til Sveits, og leder for 

gruppen er Marit Halonen Christiansen, sentralstyre
medlem, tidligere nestleder og leder av Ylf og lege i spes
ialisering. Øvrige medlemmer er to LVSmedlemmer, 
professor Anders Barheim (UiB) og førsteamanuensis 
Gro Østli Eilertsen (UiT, Norges Arktiske Universitet), to 
representanter fra Norsk medisin studentforening (Nmf); 
Julia Brox Skranes (UiO, nå turnuskandidat i Hammer
fest) og Even Holth Rustad,  leder/tidligere leder av Nmf 
og medisinstudent (NTNU) og sekretariatsbistand fra 
Medisinsk fagavdeling ved Åse  BrinchmannHansen og 
Øydis Rinde Jarandsen. 
 Gruppen har arbeidet i over et år med å ferdigstille 
en rapport om grunnutdanningen i Norge. Planen er at 
denne skal sendes til sentralstyret i januar og skal der
etter sendes på høring i organisasjonen for ferdigstilling 
til landsstyremøtet i 2016. Medisinsk grunnutdanning 
engasjerer de fleste legene, og konstruktive høringss
var kan bidra til at endringer i nåværende utdanning 
blir  basert på veloverveide vurderinger. Ved forbedring 
av medisinsk grunnutdanning i Norge bør vi nok følge 
malen i Sveits, med «planleggingimplementering 
 ref leksjon» og ekstern validering.
 Fordeler med en nasjonal eksamen i medisinsk grunn
utdanning er at vi kan benytte nasjonale læringsmål som 
felles multiplum for hva vi forventer av leger i Norge. 
Dette kan bidra til mindre forskjell på kunnskapsniv
ået blant leger, uavhengig av hvilket universitet som 
ut eksaminerer norske studenter. Et tettere samarbeid 
mellom de ulike medisinske fakultetene i Norge kan des
suten styrke engasjementet og forbedre undervisningen 
ved de ulike lærestedene. Ulempen er imidlertid at de 
ulike studiestedene kan bli fratatt lokal egenart og akad
emisk frihet. Beslutningene om og hvordan nasjonal ek
samen skal implementeres krever uansett et godt samar
beid mellom de medisinske fakultetene, helseforetakene 
og legeforeningen. For det er framtidens leger vi snakker 
om – de som skal behandle oss! 

Reference List
 (1)  Guttormsen S, Beyeler C, Bonvin R, Feller S, 
Schirlo C, Schnabel K, et al. The new licencing exami
nation for human medicine: from concept to implemen
tation. Swiss Med Wkly 2013 Dec 3;143:w13897. doi: 
10.4414/smw.2013.13897.:w13897.

Norske Sissel Guttormsen er professor og direktør ved medi-
sinsk fakultet ved universitetet i Bern. 
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I hjertet av Bretagne ligger regionens hoved
stad, Rennes. Byen har et beskjedent inn
byggertall på ca. 200 000, men inkludert 
oppland stiger tallet til 700 000, og med sine 
over 60 000 studenter må Rennes sies å være 
en ekte universitetsby. Denne perlen i Vest 
Frankrike skulle bli vårt hjem i 4  måneder.  
Første oppgave var flyttingen, det er ikke 
uproblem atisk å transportere 2 voksne, 2 
barn og 2 katter fra Oslo til Rennes via Paris. Heldigvis 
hadde våre samarbeidspartnere ved Institutt for miljø 
og arbeidsmedisinsk  forskning (IRSET) ved Universitet 
i Rennes  sørget for leilighet for oss alle, og skole og 
barnehageplass til barna. Så da var det bare å komme i 
gang da.
 IRSET har i lang tid vært nære samarbeidspartnere 
med Avdeling for luftforurensning og støy ved Folke
helseinstituttet, der jeg er stipendiat. Det føltes derfor i 
stor grad som å komme til dekket bord, da jeg startet 
min første dag ved universitetet i Rennes. Oppholdet var 
ferdig finansiert av Forskningsrådet, og planlegningen 
igangsatt allerede før jeg ble ansatt ved Folkehelseinsti
tuttet. Planen for prosjektet er å forstå mer om hvilke 
komponenter av luftforurensing som induserer inflam
masjon ved å undersøke ekstrakter fra dieselpartikler i 

in vitro systemer. Ved IRSET har de lang er
faring med å måle endringer i intracellulært 
kalsium som respons på toksiske kjemika
lier. Kalsium brukes som et signalstoff inne 
i cellene, konsentrasjonen holdes generelt 
lav i alle celler og en stigning  i intracellulært 
kalsium er et tegn på celleaktivering. Vår 
målsetning var å vise at selv ved lave kon
sentrasjoner kan kjemikalier som finnes i 

luftforurensing påvirke cellene våre, så de aktiverer en 
kalsiumrespons.
 Den første dagen ble jeg godt mottatt av Dominiq
ue LagadicGossmann som er sjef for gruppen jeg 
skulle være en del av, og visedirektør for instituttet. 
Denne første dagen ga jeg uttrykk for at jeg hadde lært 
fransk på skolen i 5 år og derfor ville snakke fransk i det 
daglige, en beslutning som ga meg hodepine de første 
tre ukene, men stor glede for resten av oppholdet. Min 
nærmeste veileder og samarbeidspartner var professor 
Eric Le  Ferrec, han har en stilling som består av 50% stu
dent under visning og 50% forskning. Bare et par uker 
 etter min ankomst var Erics undervisningsperiode over, 
og han kunne bruke 100% (og vel så det) av sin tid på 
forskningen. Dette ga rom for et aktivt samarbeid med 
daglige møter og diskusjoner. Eric, som er en erfaren 

FORSKNING  
OG FAMILIE I RENNES

 

Av: Bendik Chr. Brinchmann. Redaktør for LVS-info

I hjertet av Bretagne ligger regionens hovedstad, Rennes.  
Byen har et beskjedent innbyggertall på ca. 200 000, men inkludert  

oppland stiger tallet til 700 000, og med sine over 60 000 s 
tudenter må Rennes sies å være en ekte universitetsby
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forsker, hadde altså tid og mulighet til å gjøre det han 
likte best, nemlig å delta aktivt i laboratoriet, ikke bare 
utøve sin funksjon som veileder fra kontoret.
 Dette bringer meg videre til et poeng jeg ville ta opp: 
kan vi lære noe av Frankrike? Ved IRSET hadde de et 
betydelig antall stillinger som var kombinert mellom 
undervisning eller en annen primæroppgave og «hands 
on» forskning i laboratoriet. Dette ga unge forskere i 
post doc stillinger et større antall alternative stillinger 
å søke, etter at ekstern finansiering opphørte. Å åpne 
for flere faste stillinger som kombinerer forskning med 
 andre primæroppgaver, det være seg undervisning, 
 klinisk  arbeid eller rådgivning, tror jeg er en god ide. Jeg 
forestil ler meg at flere av denne typen stillinger blant an
net kan ha disse fordelene:
 Flere erfarne forskere, med lang fartstid fra ph. d. og 

post doc  stillinger kan fortsette å arbeide med forsk
ning i sitt fagfelt. Det er min oppfatning at vi har et 
stort kunnskapstap i norsk akademia. Mange forskere 
med topp kompetanse innen sitt fagfelt forlater i dag 
akademia etter flere års utdanning, spesialisering og 
vitenskapelig arbeide. Mulighetene for å fortsette ar
beidet med forskningsaktivitet, altså hands on arbei
de på labben er få, finansieringen er midlertidig og 

de stillingene som innebærer fast ansettelse er i stor 
grad  administrative. Fremtiden ser derfor for tryg
gere og mer forutsigbar ut med en fast stilling utenfor 
 akademia. 

 De kan sikre kontinuitet ved avdelingen og laborato
riene, samtidig som dyrebar kompetanse beholdes ved 
forskningsinstitusjonen. Forskere med faste  stillinger 
utgjør en uvurderlig kompetansebase for yngre forsk
ere som stipendiater og post doc.

 Det kan øke interesse for videre fordypning etter endt 
ph. d. forløp. Ved å opprette flere faste stillinger som 
er delt mellom forskning og en annen primæroppgave, 
men som ikke innebærer gruppelederansvar, vil det 
være mer interessant for mange av de dyktige forskere, 
som ser på ph. d. som et steg i en klinisk utdannelse, å 
faktisk fortsette arbeidet innen akademia.

 Nærmere kontakt mellom kunnskapsformidlingen/
undervisningen og kunnskapsfornyelsen/forskning. 
Disse delte stillingene utgjør et vesentlig bindeledd 
mellom de som underviser eller utøver innen et fag
felt og de som driver kunnskapen i feltet fremover 
 gjennom forskning. 

Tilbake i Rennes var Eric aktivt deltagende ved alle forsøk 
jeg gjennomførte i begynnelsen, og det er jo med stipen

Bilde av endotelcellene vi jobbet med i laboratoriet i Rennes; bildet er tat med konfokal mikroskop.
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diater som med alle unge uerfarne men  ambisiøse men
nesker: gir man dem en ordentlig innføring i  tingene, er 
de snart selvgående. Videomikroskopisk analyse av intra
cellulært kalsium ble for meg snart en rutine og vi kunne 
fortsette med mer avanserte og dyptgående mekanistiske 
studier, som blant annet  inkluderte  konfokal mikrosko
pi. Arbeidet i Rennes har gitt mange interessante resulta
ter som vi skal jobbe videre med, så samarbeidet fortset
ter også etter utvekslings oppholdet. Dominique og Eric 
kom blant annet på besøk til oss i Oslo, for å legge videre 
planer; vi avholdt faglig  s eminar, og det ble utvekslet er
faringer om både faglige og  administrative utfordringer.
 Familien var etter hvert blitt en inkludert del av hver
dagslivet i Rennes, mye takket være  kontakten med 
 andre foreldre i klassen til vår eldste sønn. Å opp leve 
livet i Rennes var en stor glede for oss alle sammen; byen 
bugner av små butikker, deilig mat og drikke og fler

foldige kulturopplevelser, heriblant operaen, parla mentet 
for Bretagne, katedralen og det nest største matmarkedet 
i Frankrike, som bugner av råvarer fra de lokale bøndene 
og fiskerne som kommer inn fra kysten. Fire måneder 
gikk raskere enn vi kunne forestille oss, og vi har knyttet 
bånd til Bretagne som jeg tror vil følge oss ut livet. Til 
alle som skulle overveie å reise på forskningsopphold til 
Rennes, så kan det anbefales på det sterkeste.
 Reisen til Rennes var en dannelsesreise for min 
 familie og meg. Jeg føler selv at jeg tok avgjørende steg 
på veien fra student til selvstendig forsker under dette 
oppholdet. Kulturen, menneskene, maten og livet i 
Bretagne har satt sine spor, og vi lengter allerede til
bake. Vår eldste sønn gikk på fransk skole og fikk mange 
 venner; han brevveksler jevnlig med dem, og hva vet jeg, 
kanskje spirene for neste generasjons bilaterale forsk
ningssamarbeid er lagt allerede der. 

Familien i Thabor parken i Rennes.
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