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Fremtidens spesialistutdanning – 
universitetenes rolle
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Unge legeforskere er et av de høyest prioriterte arbeidsom-
rådene for oss i LVS, og vi vil garantert komme tilbake til 
temaet også i senere nummer. I den andre enden av yrkesliv-
et for legeforskere finner vi seniorene, mange som professor 
emeritus. Faglig engasjement og interesse for forskning er 
ikke en funksjon av kronologisk alder. 
Viktig for LVS å bidra til å sikre denne gruppen rimelige 
arbeidsforhold. 

De siste tidene har byråkratisering vært et tema i mange 
medier. Her kjenner vi oss godt igjen. Vår sektor, viten-
skapelig arbeid, forskning og undervisning, har gjennomgått 
store endringer i retning av mer kontroll og rapportering de 
seinere år. Noe har vært berettiget, andre tiltak har påført 
heft, stjålet verdifull tid og tap av primær fokus på bedre 
forskning og undervisning. 

Vi har REK med sine skjemaer, vi har FOTS for dyreeksperi-
mentelt arbeid, vi har et utall av forskjellige søknadsskjemaer 
for forskningsstøtte der hver organisasjon har forskjellige løs-
ninger, vi har kvalifikasjonsrammeverk der all undervisning 
skal beskrives etter fastsatt mal, vi har undervisningsregnskap 
som den enkelte skal vedlikeholde og kontrollere, vi har egne 
elektroniske prosedyrer for bestilling av reagenser til labora-
toriet, vi har Kristin, tellekantsystemet for publisering osv 
osv. Nye elektroniske verktøy dukker stadig opp alle med sin 
egen indre logikk og rubrikker som krever riktige innfylling 
før du kommer videre. 
Professorkompetansen er til liten hjelp når spørsmålet er 
“Skal tro hva og hvordan det er de vil at jeg skal fylle inn i 
denne ruta?”. 

Et viktig spørsmål som både vi og våre arbeidsgivere burde 
stille oss er om noe kan gjøres for at mest mulig av innsatsen 
skal gå til undervisning, forskning og klinisk arbeid. Kanskje 
kunne vi foreslå standardisering av elektroniske rapporter-
ings og søknadsskjemaer?  Kanskje må vi si fra om at for 
omstendelige søknads- og rapporteringsprosedyrer kan virke 
kontraproduktivt på kreativitet, nytenkning og diskusjon?

Norges Forskningsråds arbeid har vært evaluert av et inter-
nasjonalt selskap som er ekspert på evalueringer. 
Forskningsrådet har et omfattende mandat, og det sier seg 
selv at det alltid vil være forhold å diskutere eller kritisere. 
Fordi Forskningsrådets finansiering kommer fra mange av 
sektordepartementene og ikke bare Kunnskapsdepartementet 
så har ikke Forskningsrådet frie tøyler til å utforme sin 
strategiske plan for forskningsstøtte. De som evaluerte så det 
som positivt at Forskningsrådet vil satse mer på fri forskning. 
Vi får håpe våre politikere også tar dette rådet på alvor.  Et 
annet interessant eksempel fra rapporten er at de anbefalte 
at forskningsrådet satset mer på høyrisiko forskning og 
tverrfaglighet. 

Høsten er tid for lokale lønnsforhandlinger. Vi forventer et 
godt løft for mange av våre medlemmer. Det blir behov for 
ekstra innsats både fra de som søker om lønnsopprykk og 
for våre tillitsvalgte som skal delta i forhandlingene. Mange 
mener at det er mye bry og ekstra arbeid med de lokale 
forhandlingene, enda flere skjemaer å fylle ut og søknader 
som skal skrives, forhåpentligvis vil dette være et eksem-
pel på noe som gir konkrete positive resultater og er verdt 
innsatsen. Lykke til! 
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Kjære kollegaer!

Dette nummeret av LVS info tar opp en viktig sak hentet fra vårt årsmø-
teseminar nemlig unge leger med interesse for forskning. Hvordan er situ-
asjonen og framtidsutsiktene for unge legeforskere? Dette belyses gjennom 
en artikkel om forskerlinjen og en artikkel om faste LIS stillinger. 

  KIRSTI YTREHUS, LEDER LVS

Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innhold og synspunkter i signerte innlegg. 
Disse står helt og holdent for innsenderens regning

ORDET FRITT:  Skriv til LVS INFO

w    ,    w



I Oslo har Domus Medica vært full av plakater og stands 
for MedHUM, medisinstudentenes humanitæraksjon. 
Det minner oss om at både verden og våre arbeidssteder 

er mye mer enn forskning. 

Jeg har denne høsten hatt gleden av å være PBL-veileder 
for førsteårsstudentene. Det er en undervisningsform som 
jeg synes er morsom og utfordrende, men jeg forstår også 
at det blant eldre kolleger kan oppstå en viss PBL-tretthet, 
ikke minst når oppgavene er så godt som uforandret siden 
studieordningens introduksjon i 1996. 

I Oslo er det nedsatt en arbeidsgruppe for å se på grunn-
laget for en revisjon av studieordningen, i Bergen og 
Tromsø har også studieordningene vært gjennomgått og 
i forandring. Sådan må det være, ny kunnskap og teori, 
teknologi og infrastruktur gjør at ingen studieordninger 
bør være statiske. Men jeg har stor tro på at gruppebasert 
undervisning som aktiverer studentene og utfordrer til 

logisk tenkning bør være en integrert og stor del av alle 
studieordninger, så spiller det mindre rolle om man kaller 
det case-basert læring, problem-basert læring eller noe helt 
tredje. LVS-info vil komme tilbake til studieordninger, nye 
og reviderte i senere nummer.

I dette nummer av LVS-info følger vi opp flere av fore-
dragene som ble holdt på LVS´ forskningsseminar i Tromsø 
i april. Du kan lese om dekanenes visjoner om forsknings-
basert spesialistutdanning, om mulige konsekvenser for 
forskningen av faste LIS-legestilllinger, og om Forskerlinjen 
Alumni. Du kan også lese om utfordringene for LVS-
medlemmer i forbindelse med pensjonsutbetaling og 
autorisasjon.

     God høst!
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Høsten er over oss. Statsråder bytter taburetter, mon tro om Gahr-Støre kan revi-
talisere troen på helsepolitikerne hos omstillingstrette leger?
Studentene er ihvertfall tilbake, revitalisert etter sommerferien eller spente og 
forventningsfulle i det første møtet med et nytt studiested.

AV RUnE B. JAKoBSEn, REDAKTøR

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 r.b.jakobsen@medisin.uio.no eller ta kontakt med styret.
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Foreløpig program

Torsdag 18. april 2013: 
Forskningsskolering i medisinsk 
utdanning.

Vi tar for oss ny studieplan, samt særoppgaver, 
forskerlinje og forskerskole. Vi stiller spørsmål 
om hva effekten av dette blir for rekruttering til 
medisinsk forskning.
Etter lunch tar vi opp temaet: Forskningsskoler-
ing i medisinsk spesialisering. 
Vi stiller spørsmål om dagens regelverk for lege-
spesialisering sikrer nødvending forskningskom-
petanse i helseforetakene. Videre ser vi nærmere 
på integrert spesialisering og PhD. Hvordan leg-
ger helseforetakene til rette for å sikre seg forskn-
ingskompetanse?

Fredag 19 april 2013: 
Medisinsk forskning og 
karriereveg. 

Vi tar for oss spørsmålet om det ble bedre ar-
beidsforhold for forskerne ved ny organisering 
av det medisinsk-odontologiske fakultet i Ber-
gen. Videre om forskningsmeldingen for 2013 
signaliserer at det er slutt på «hvileskjæret». Hva 
skal til for at de beste hodene velger medisinsk 
forskning som karrierevei?

 Vi LEggEr Opp TiL ET SpENNENDE prOgrAM - 
  Så hOLD AV DATOENE ALLErEDE Nå. 
 MEr iNfOrMASjON Og påMELDiNg KOMMEr i SENErE NuMMEr AV LVS iNfO. 

Årsmøte i LVS og 
LVS/Dnlf forskningspolitiske seminar

18 – 19 april 2013 i Bergen

Vi planlegger paneldebatter i tilslutning til disse foredragene.
Vi inviterer spennende foredragsholdere og håper på god respons.

Så håper vi selvfølgelig på flest mulig deltagere i Bergen neste april.

     Hilsen arrangement komiteen i Bergen,
     Chr. Vedeler, Einar Svendsen og Eva Gerdts
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Eldre medlemmer av LVS: 
Demografi, arbeidsforhold og 
pensjon/tilleggsinntekter

      AmUnD GULSVIK, pRofESSoR, InSTITUTT foR InDREmEDISIn, UnIVERSITETET I BERGEn.

En betydelig andel av medlemmene av LVS er 70 år eller eldre. Sentrale 

interesser blant mange av disse medlemmene er å bevare legeautorisasjon 

etter 75 år og å vedlikeholde videre forskingsaktivitet. Legeforeningen og 

LVS bør avklare grunnlaget for forskjellsbehandling vedrørende bevaring 

av alderspensjonen fra Statens pensjonskasse når man har tilleggsinntekt 

i privat versus offentlig sektor. Dagens ordning er et hinder for at eldre, 

tidligere statlige arbeidstagere med høy faglig og vitenskapelig kom-

petanse tar seg arbeid i offentlig sektor som pensjonist.

Demografi
I 2010 hadde Foreningen leger i vitenskapelige stillinger 
(LVS) 677 medlemmer (1). Dette er bare halvparten av 
alle leger i Norge med vitenskapelig titler i hoved- eller 
bistilling. I mars 2012 (Anders Taraldset, personlig med-
delelse 2012) var det i LVS 116 personer med tidligere faste 
vitenskapelig hovedstillinger som var 70 år eller eldre. Kun 
seks var kvinner. I alt 77 personer var i alderen 70-79 år, 36 
i alderen 80-89 år og 2 var eldre enn 90 år. De representerer 
nesten 20 % av alle LVS medlemmene og deres curriculum 
vitae viser at de har imponerende medisinsk faglig kom-
petanse og livserfaring. Disse medlemmene bor hovedsake-
lig i Oslo/Akershus (66 %), Bergen (17 %), Trondheim 
(6 %) , Tromsø (8 %) eller i utlandet (4 %). De er også 
tilknyttet mange fagmedisinske foreninger i Legeforeningen 
hvor den største gruppen av disse legene har tilhørighet til 
Norsk psykiatrisk forening eller Den norske patologforenin-
gen. Siden 2005 har antall medlemmer av LVS som er 70 år 
eller eldre, økt fra 80 medlemmer til 116 medlemmer dvs 
en økning på nærmere 50 % i løpet av 7 år(2).

Autorisasjon
Ved Legeforeningens landsstyremøte i mai 2011 var det 
debatt om aldersbegrensningen ved 75 år for legers au-
torisasjon, lisens og spesialistgodkjennelse (3). Dette har 

i mer enn 30 år vært en kampsak for Eldre legers foren-
ing og saken har vært godt støttet av LVS i de senere 
år. Orkideprisvinner, tidligere rektor og dekanus ved 
Universitetet i Oslo Bjarne Waaler brukte enhver anledn-
ing til å påpeke urimeligheten i Stortingets lovvedtak. Det 
foreligger ikke dokumentert viten om at selvinnsikt svekkes 
systematisk med høyere alder eller at det er noen kritisk 
endring av denne selvinnsikten ved 75 års alder. Variasjonen 
i selvinnsikt og selvkritikk er stor på alle alderstrinn.  En 
lovtekst (§54 i helsepersonell loven) som bygger på udo-
kumentert synsing og oppleves av leger og allmennheten 
som aldersdiskriminering, skader Stortingets anseelse og 
tillit. Landsstyret i Legeforeningen gjorde i 2011 følgende 
enstemmig vedtak: «Landsstyret mener det ikke er grunnlag 
for aldersgrense for autorisasjon, lisens og spesialistgod-
kjennelse og Legeforeningen skal arbeide for å få alders-
grensen fjernet». LVS-styret bør spørre hva Sekretariatet i 
Legeforeningen senere har gjort i denne saken.

Eldre leger i LVS er som allmennheten, opptatt av kvalitet 
og en forsvarlig helsetjeneste da vi med alderdommen også 
er framtidig store brukere av disse tjenestene. I alle alders-
grupper finnes det enkeltleger som bør få vurdert om de er 
egnet til fortsatt legevirksomhet. Det bør være en oppgave 
for LVS å utvikle et system som både ivaretar pasientens 
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krav om en forsvarlig legetjeneste og legens behov for en 
trygg saksgang for å opprettholde sin lisens. Dagens alders-
diskriminering må fjernes.

Professor emeriti – arbeidsplasser
Professor er en vernet tittel. Den som har hatt en slik 
stilling i minst 10 år eller som etter tjenestetid blir pen-
sjonert fra slik stilling, har rett til å bruke tittelen videre. 
Ordningen med professor emeriti (uttjent) med fortsatt 
arbeidsplass hos den statlige arbeidsgiver er etablert ved alle 
medisinske fakulteter i Norge. Ordningen har fungert ved 
at professoren søker, instituttledelsen stadfester at søkeren 
oppfyller krav og fakultetsledelsen godkjenner tildeling av 
arbeidsplass. 

Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i 
Bergen må søkeren innfri minst ett av følgende vilkår (4):

•	 Bidra	i	undervisning	og	rettledning	ved	instituttet
•	 Publisere	sin	forskningsaktivitet	med	instituttet		 	
 som adresse
•	 Forskningsaktiviteten	skal	være	finansiert	gjennom		
 bidrags og/eller oppdragsforskning
•	 Ved	ekstern	finansiert	virksomhet	må	professor		 	
 emeritus finansiere egen arbeidsplass

Andre kulepunkt vil være det vilkåret som lett kan innfris 
av tidligere faste vitenskapelige ansatte som ønsker en videre 
arbeidsplass ved fakultetet. Ordningen med professor emeri-
ti som har arbeidsplass ved det medisinske fakultet, er god 
seniorpolitikk og LVS må se til at denne retten ikke svekkes 
med tiden

Pensjon og tilleggsinntekt
Full alderspensjon blir utbetalt fra Statens pensjonskasse for 
de statsansatte legene født før 1943 hvis vedkommende har 
30 års opptjening i 100 prosent stilling (5). Full alderspen-
sjon er avhengig av pensjonsgrunnlaget, stillingsstørrelsen 
og opptjeningstiden. Det er et vilkår for å få alderspensjon 
fra Statens pensjonskasse at du samtidig søker og får in-
nvilget alderspensjon i folketrygden. 

Alderspensjonen i folketrygden består av grunnpensjon, 
tilleggspensjon og eventuelt særtillegg. 

Pensjonen fra statens pensjonskasse og andre offentlige 
tjenestepensjonsordninger (for eksempel Kommunal 
landspensjonskasse) skal samordnes med ytelser fra folket-
rygden.  Samordning foregår ved at folketrygdens ytelser 
utbetales i sin helhet, mens tjenestepensjonen reduseres. 
Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekten det er trukket 
pensjonsinnskudd av og som pensjonen kan beregnes ut fra. 

Lønn ut over 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden 
(12G) er ikke pensjonsgivende. Full alderspensjon etter 30 
arbeidsår i full stilling er 66 prosent av pensjonsgrunnlaget 
dvs max 12 G x 66 % x100 % 30/30. Grunnbeløpet (G) i 
folketrygden økte fra kr 79 216 per 1.5.2011 til 82 122 per 
1.5.2012 på årsbasis dvs en økning på 3,5 %.

Inntekter fra arbeid i offentlig sektor etter at man har gått 
av med alderspensjon gir reduksjon i alderspensjonen ifra 
Statens pensjonskasse. Her dreier det seg altså om betydelige 
beløp av alderspensjonen som ikke blir utbetalt. Hvis du 
derimot er alderspensjonist og blir engasjert på pensjonist-
vilkår, det vil si at du får pensjonistlønn, beholder man som 
hovedregel pensjonen fra Statens pensjonskasse uten reduk-
sjon. Pensjonistlønnen per 1. januar 2012 er 170 kroner per 
time.

Hvis du har inntekt fra arbeid i privat sektor, påvirker ikke 
dette alderspensjonen utbetalt fra Statens pensjonskasse. 
Du kan i hovedsak arbeide så mye en vil og fortsatt beholde 
full alderspensjon. Med privat sektor mener vi arbeidsgiv-
ere som ikke har offentlig tjenestepensjonsordning. Denne 
forskjellen for statens pensjonister for videre arbeid i privat 
versus offentlig sektor er det vanskelig å finne noen logisk 
argumentasjon for. 

LVS bør få en god forklaring for hvorfor de statlige arbe-
idsgiverne opprettholder denne forskjellen ved inntekter fra 
offentlig versus privat sektor. Dagens ordning er et hinder 
for at eldre tidligere statlige arbeidstagere med høy faglig 
og vitenskapelig kompetanse tar seg arbeid som pensjonist i 
offentlig sektor.

Litteratur.
1. Gulsvik A. Situasjonen og framtidsvyer for leger i   
 vitenskapelige stillinger, LVS Infos 
 Jubileumshefte 2010;46-51.
2. Gulsvik A. Pensjonerte legeforskere – en forsknings-  
 ressurs? Tidsskr Nor Lægeforen 2006;126:1078-9.
3. Gulsvik A. Medisinsk forskning, undervisning og LVS.   
 LVS Info 2011;3:3-4.
4. Gerdts E, Gulsvik A. Arbeidsplass for professores   
 emeriti. LVS Info 2011;1:8-9.
5. Statens pensjonskasse, 
 https://www.spk.no/no/Alderspensjon (24.07.2012)
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Fremtidens spesialister 
– lokalt og globalt

Spesialistutdanningen av leger er en sentral oppgave for 
medisinske fakultet i flere land, men også i Norge har 
universitets- og høgskolesektoren erfaring med spesial-

istutdanningen i odontologi, samt fleksible videre- og mas-
terutdanninger for flere helsefaglige profesjoner.

Dekanene ved de medisinske fakultetene ønsker å legge vekt 
på at universitetenes bidrag til spesialistutdanningen bør være 
å heve kvaliteten, gjøre utdanningen mer effektiv og å møte 
samfunnets behov for helsetjenester. Spesialistutdanningen 
er en utdanning som krever tett oppfølging. Universitetene 
har kvalitetssystemer som anvendes på alle nivå og i alle ledd 
i studieprogram i dag. Universitetet har også en struktur og 
et begrepsapparat hvor spesialistutdanningen faller naturlig 
inn. I tillegg arbeider universitetene kontinuerlig med vi-
dereutvikling av pedagogiske verktøy som i høyeste grad er 
viktig når vi skal utvikle en utdanning for framtiden. 

Universitetene ønsker å være en garantist for forskningsbasert 
utdanning. Dersom våre legespesialister skal møte samfun-
nets behov med oppdatert kunnskap må kunnskapen som 
formidles være forskningsbasert. I tillegg er det avgjørende at 
legespesialistene selv skoleres i forskningsmetodisk tenkning 
slik at de kan møte pasientene sine med oppdatert og frem-
tidsrettet diagnostikk og behandling. Ved å la universitetene 
ha en koordinerende og overordnet rolle når det gjelder den 
teoretiske delen av spesialistutdanningen, vil det også bli let-
tere å se den i sammenheng med grunnutdanningen.

Spesialistutdanningen bør bygges opp av tydelige læringsmål 
og kompetansekrav. En slik kompetansebasert utdanning vil 
gi framtidens spesialister et kvalitetssikret fundament for kon-
tinuerlig læring i arbeidet sitt som lege. Videre er det viktig 
at utdanningen vi gir er i samsvar med internasjonale krav og 
standarder. Vi må utdanne spesialister i en internasjonal kon-
tekst og utdanningen må reflektere de globale perspektivene 
leger møter i dagens samfunn. Dekanene tror det er riktig å 
avslutte spesialistutdanningen med en spesialisteksamen og 
vurdere resertifiseringsordninger for å opprettholde en spesi-
alitet slik det er i allmennmedisin.

For å lykkes med å utvikle en fremtidsrettet spesialistutdan-
ning av høy kvalitet er det viktig at sentrale aktører som 
helseforetakene, kommunehelsetjenesten, Den norske lege-
foreningen og universitetene samarbeider tett. Fundamentet 
som er lagt gjennom mange års arbeide av Den norske lege-
foreningen gir et godt grunnlag for en videreutvikling som 
speiler den verden våre spesialister vil møte.

En spesialistutdanning som i større grad vektlegger utdan-
ningsbiten med klare kompetansekrav og med god veiled-
ning, vil kunne medføre et kortere utdanningsløp. Det er 
ingen grunn til at nyutdannede norske spesialister skal være 
så mye eldre enn i for eksempel USA. Det vil dermed også bli 
lettere å legge til rette for at flere kandidater kan gjennomføre 
et dobbeltkompetanseløp og oppnå både spesialitet og dok-
torgrad innenfor en kortere tidsperiode enn i dag.

     AV: STIG SLøRDAHL. DEKAnUS VED DET mEDISInSKE fAKULTET, nTnU

Spesialistutdanningen av leger er nå satt på dagsordenen av myn-

dighetene.  De medisinske fakultetene har gjennom flere år ønsket å 

ta en større rolle i utdanningen av legespesialister. Dette har vært i tråd 

med flere nasjonale utredninger, men også i tråd med den internasjonale 

utviklingen. I en større Lancet-rapport som kom i 2010, Health profession-

als for a new century, vektlegges viktigheten av en nær kobling mellom 

utdanningssektoren og helsetjenesten.
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Dekanene og medarbeidere ved de medisinske fakultetene, 
møttes i Trondheim i januar for å sammenfatte våre innspill 
til fremtidens spesialistutdanning. Dekanenes innspill 
fokuserer naturlig nok på universitetenes rolle og adresser-
er i liten grad strukturelle aspekter som i stor grad berører 
arbeidsgiversiden. 

Du finner dekanenes innspill på 
denne adressen:
http://preview.tinyurl.com/8dzhnjj

Leger i vitenskapelige stillinger utgjør et viktig fundament 
ved fakultetene våre. Vi tror at en større rolle for fakultetene 
vil bidra til å styrke akademisk medisin og ressurstilgangen 
i miljøene våre. I dag gir spesialistutdanningen i liten grad 
kompetanseoppbygging i miljøene våre siden utdanningen 
skjer i tillegg til de ordinære oppgavene. 

Sammen kan vi sikre en god grunnutdanning og spesialis-
tutdanning slik at fremtidens forebygging, diagnostikk og 
pasientbehandling skjer på et vitenskapelig grunnlag som er 
fundert på god forskning. Du som leser dette vil helt sikkert 
bli utfordret til å delta i arbeidet fremover. 

“Hovedkonklusjonen er at Forskningsådet nå fungerer godt og kan 
fortsatt gjøre det, forutsatt at man evner å balansere departementenes 
sektorinteresser med kollektivets samlede behov og interesser. En slik 
balanse vil kreve en kontinuerlig avveining mellom sektorinteresser og 
strategiske ressurser.”

 Synes du dette er litt vagt og kryptisk?

 Les hele rapporten her: http://preview.tinyurl.com/95u4loo

Norges Forskningsråd er evaluert på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
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Faste legestillinger

Faste stillinger for leger i spesialisering!
Dette er på høy tid. Mange leger kan være rundt 40 år før 
de får sin spesialitet. Svært få andre yrkesgrupper, om noen, 
går i midlertidige stillinger og vikariater så lenge. Vi er imi-
dlertid vant til dette systemet, og derfor sprer det seg en angst 
både hos arbeidsgiver og til en viss grad hos legeforeningens 
medlemmer for hvordan dette skal gå.

Faste stillinger og forskning!
Mange leger i spesialisthelsetjenesten forsker, selv om mange 
av dem ikke sitter i rene forskerstillinger  Mange leger tar 
doktorgraden (PhD), men vi er ikke flinke nok til å ta vare på 
forskerkarrieren til våre nybakte doktorander. Dette har ført 
til at mange har sluttet å forske etter avlagt doktorgrad (PhD). 
Mange leger har tatt en doktorgrad nettopp med det for øye 
å kunne få en fast overlegestilling der en doktorgrad kunne 
være det som var avgjørende for å få stillingen uten tanke på 
videre forskerkarriere. Vil dette nå endres når LIS-stillingene 
blir faste?  Andelen leger blant alle PhD-stipendiater i Norge 
har sunket jevnt fra 26 prosent i 1983 til ni prosent i 2007. 
Andelen leger som tar PhD ved de medisinske fakultetene i 
Norge, har sunket fra 77 til 37 prosent i det samme tidsrom-
met.  Er det noen av LIS-ene som har faste stillinger i dag?  
I prinsippet skal alle LIS stillinger på gruppe II sykehus fra 
Sogn og Fjordane og nordover være faste. Også  LIS stillinger 
på gruppe II sykehus sør i landet skal  egentlig bli faste ved 
første ledighet i stillingen.

Arbeidsgiverne for trege til å innføre faste stillinger!
Rundt halvparten av leger i spesialisering (LIS) er fortsatt i 
midlertidige stillinger, til tross for at helseministeren for hal-
vannet år siden lovet flest mulige faste stillinger for denne 
gruppen. Legeforeningen har derfor i brev til helse- og om-
sorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i januar i år krevd 
fortgang i arbeidet, og at arbeidsgiverne må starte med å 
ansette leger i faste stillinger.

Landstyret i legeforeningen vedtok i 2008 at LIS stillingene 
måtte bli faste. Legeforeningen har ovenfor departementet 
foreslått 3 modeller til hvordan dette kan gjøres. Uavhengig 
av modell vil det sannsynligvis være nødvendig med en del 
stillinger ved universitetssykehusene som er midlertidige og 
der LISer som trenger tjeneste ved disse sykehusene kan gå 
inn og ut av. Dette er sannsynligvis uavhengig av om grup-
peføringen (krav til gruppe 1 og gruppe 2 tjeneste) blir vi-
dereført eller ikke.

Modeller for faste stillinger 
(Legeforeningens forslag)

Modell I:¬ Fast tilsetting i HF(Helseforetaket), tjen-
estested definert – samarbeidsordning for å sikre alle 
elementer (alt som omhandler forskning uthevet i 
kursiv)

•	 Faste	stillinger	for	alle	ved	definert	tjenestested
•	 Samarbeidsordning/rotasjon	innen	sosialt	og	geografisk		
 akseptabelt område for komplett utdanning
•	 Arbeidsgivers	ansvar	å	sørge	for	mulighet	til	komplett			
 utdanning innenfor normert tid
•	 Sikre	læring	av	alle	prosedyrer,	erfaring	med	alle	pasient	
 kategorier, høyspesialiserte tjenester, spesielle behand-
 lingsmetoder, forskingstjeneste/ opplæring i 
 forskningsmetoder - og etikk og obligatorisk    
 ”sideutdanning”
•	 Allmennmedisin/Samfunnsmedisin:	
 Tjeneste i 1 år i sykehus i øremerkede stillinger
•	 Målstyrt	spesialistutdanning
•	 Oppheve	gruppeføring
•	 Opprettholde	systemet	med	godkjente	utdannings-
 institusjoner som overvåkes / kvalitetssikres og får   
 tilbakemeldinger på virksomheten
•	 Nasjonal	utdanning	etter	nasjonale	læringsmål
•	 Oppheve	legefordelingssystemet

      AV: HELGE BJøRnSTAD-pETTERSEn

faste LiS (Leger i spesialisering)-stillinger, 
kan konsekvensen bli farvel til legen som forsker?  
hvordan sikre at legeforskere kan bli en del av 
ordningen med faste LiS-stillinger?
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Modell II: Fast tilsetting i HF, tjenestested ved 
definert sykehus – individuelt utdanningsløp 

•	 Faste	stillinger	for	alle	ved	definert	tjenestested
•	 Øremerkede	stillinger	med	tidsbegrenset	tilsetting	
 for nødvendig annen tjeneste i hoved-utdanning, og   
 sideutdanning
•	 Allmennmedisin/Samfunnsmedisin:	
 Tjeneste i 1 år i sykehus i øremerkede stillinger
•	 Særfortrinn	ved	tilsetting	for	obligatorisk		 	 	
 ”sideutdanning”
•	 Arbeidsgivers	ansvar	å	sørge	for	progresjon	i	utdanning	
 i den enkelte stilling
•	 Egen	søknad	på	stillinger,	tjeneste	/opplæring i 
 forskning/for annen erfaringslæring / andre metoder

•	 Rett	til	permisjon	for:
 - akademi, forskningstjeneste/opplæring 
  i forskningsmetoder-etikk 
 - tjeneste ved andre avdelinger for spesifikke 
  læringsmål (pasientkategorier / metoder)
 - obligatorisk ”sideutdanning”

•	 Målstyrt	spesialistutdanning
•	 Oppheve	gruppeføring
•	 Opprettholde	systemet	med	godkjente	utdannings-
 institusjoner som overvåkes / kvalitetssikres og får
 tilbakemeldinger på virksomheten
•	 Nasjonal	utdanning	etter	nasjonale	læringsmål

Modell III: Parallelle utdanningsløp – både 
samarbeidsordning for å sikre alle elementer og 
individuelt utdanningsløp 

Bygger på en blanding av modell I og II slik at det både er 
et system basert på samarbeidsordning/rotasjon innen sosialt 
og geografisk akseptabelt område for komplett utdanning, og 
et system for individuelle utdanningsopplegg

Forslag om opphør av gruppeføringen 
(legeforeningens forslag)

De store strukturendringene som nå skjer i sykehusene, 
herunder ytterligere funksjonsfordeling, tilsier også at den 
tradisjonelle gruppeføringsmodellen med krav til minimum 
18 måneders gruppe I-tjeneste (geriatri 12 mnd.) bør for-
lates. Ved sjekklister/prosedyrekrav kan det sikres at den 
enkelte lege har erfaringslæring fra høyspesialisert miljø og 
fra miljøer med silte pasientgrupper som krever spesifikke 
behandlingsmetoder. Attestasjonsskjemaer kan sikre at le-
gen har aktiv deltagelse i forskningsarbeid og opplæring i 
forskningsmetoder/forskningsetikk.

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av de fire helse-
foretakene om faste LIS-stillinger
Det har også vært nedsatt en arbeidsgruppe fra de fire helse-
foretakene som har sett på ulike modeller for faste LIS-
stillinger. De kom også fram til 3 ulike modeller:

•	 Modell	1:	Fast	ansettelse	i	nytt	nasjonalt	selskap	
 (legeforeningen går imot dette)
•	 Modell	2:	Fast	ansettelse	ved	ett	helseforetak	
 og midlertidig ansettelse ved andre helseforetak som   
 inngår i spesialiseringsløpet
•	 Modell	3:	Fast	ansettelse	ved	ett	helseforetak	og	sam-
 arbeidsavtale med andre foretak som inngår i    
 spesialiseringsløpet

Arbeidsgruppen anbefaler Modell 3 og denne modellen 
støttes av legeforeningen.

Vil forskningen finne sin plass når LIS-stillingene 
blir faste?

Av helseforetakenes lovpålagte oppgaver, i følge spesialisth-
elsetjenesteloven § 3-8, så er forskning en av de fire likever-
dige oppgaver helse foretakene har ansvar for. Det ligger i dag 
betydelig mere penger til forskning innenfor helseforetakene 
enn ved universitetene når vi ser bort fra private pengegaver 
(Trond Moen i Bergen).

Universitetene har sterke ønsker om å overta videre og etter-
utdanningen av leger og å gjøre den mere forskningsbasert. 
Helseforetakene og de medisinske fakultetene arbeider for 
større integrering enn tidligere og noen har begynt å snakke 
om akademiske sentra. Alt dette bør gi store muligheter for 
at leger som ønsker å forske kan bli en del av ordningen med 
faste LIS-stillinger 

Hva må til for at legene skal velge en forskerkarriere 
når vi får faste LIS-stillinger?

Både legeforeningen og arbeidsgiver må gi forskningen større 
meritterende verdi/uttelling både ved ansettelse og i lønns-
fastsettelse enn de gjør i dag. Legeforskeren må få samme 
lønn som klinikeren på sykehus. Departementet har ennå 
ikke bestemt seg for hvem som skal ha ansvaret for spesialis-
tutdanningen og heller ikke for hva innholdet skal være. Det 
vil være av stor betydning for legeforskerens framtid om hvil-
ke krav til forskning som blir lagt inn i denne utdanningen.
Legeforeningen sier forskning er en av de viktigste kjerneak-
tivitetene som det må satses på innen foreningen. Da må de 
igjen godkjenne at forskning skal telle med inntil 1 år i spesi-
aliseringen for spesialitetene generell kirurgi og indremedisin 
og ikke bare 6 mndr. som i dag. Forskerlinjestudentene som 
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Opprettelsen av fOrskerlinjen

Opprettelsen av forskerlinjen var en respons på sviktende 
rekruttering av leger til medisinsk forskning mot slutten av 
1990-tallet. Blant stipendiater var legeandelen synkende 
(Hem E et al. Evaluering av doktorgradsprogrammet ved 
Det medisinske fakultet i Oslo 1993-98, Tidsskriftet for 
Den norske legeforening 2001), og behovet for flere leger i 
vitenskapelige stillinger var forventet å øke i takt med øk-
ende studentmasse. Forskerlinje som en del av medisinstud-
iet ble foreslått for å sørge for at flere leger ble tiltrukket av 
akademia. Ambisjonene på vegne av forskerlinjen var store, 
men også kritiske røster tok til orde. I 2001 spurte Larsen i 
Tidsskriftet om «de ferske studenter har faglig nysgjerrighet 
og kunnskapsbakgrunn til å stille de beste spørsmål?», og 
pekte på at årelang arbeidserfaring kunne være en forutset-
ning for å skape god forskning (Larsen Ø, Forskerlinje ved 
universitetene – to hundre års tilbakeskritt? Tidsskriftet for 
Den norske legeforening 2001). Heldigvis var det optimis-
tene som vant, og forskerlinjene så dagens lys i 2002.

ja til unge dOktOrander!
Etter 10 år med forskerlinje, har flere medisinstudenter 
latt seg rekruttere til forskning. Tidligere var det uvanlig 
å få midler til forskning under studietiden, mens 10 % 
av studentene kan nå tas opp ved forskerlinjen. Til tross 
for de overnevnte dystre spådommene om unge og uer-
farne studenter som forskere, er det høy grad av tilfredshet 
blant både studenter og veiledere knyttet til forskerlin-
jene (Hunskaar S et al, Evaluation of the medical student 

For 10 år siden ble forskerlinjen opprettet ved 
landets fire universiteter, og gjennom disse årene 
har flere hundre medisinstudenter fått mulighet 
til å forske under studietiden. Forskerlinjene har 
bidratt til at stadig flere unge og nyutdannede 
leger har forskningskompetanse, og dette er 
leger som forskerlinjen alumni representerer. 
Våre medlemmer møter imidlertid utfordring-
er når de skal ta med seg sin  forskningskom-
petanse inn i begynnelsen av yrkeslivet. For 
at helsevesen og universiteter virkelig skal ha 
glede av vår forskningskompetanse, bør det leg-
ges bedre til rette for forskningsaktivitet også 
etter at forskerlinje-eksamen er bestått. 

Forskerlinjen   Alumni 
  10 år etter oppstart   av forskerlinjene - hvordan går det med 
  forskerlinjestudente  ne i dag?

bruker 1 år mere på grunnutdanningen, ble lovet at dette 
året skulle kunne tas igjen gjennom spesialiseringsløpet, men 
dette ble forandret gjennom vedtak på landsstyremøte i Bodø 
2009.

Andre tiltak:

•	 	Innføre	muligheter	for	parallelle	dobbelt	løp	
 (spesialisering og Phd) i flere spesialiseringsløp enn i   
 dag 
•	 Ivareta	medisinstudentene	som	har	gått	på	forskerlinja		
 sin karriere vei på en bedre måte enn i dag ved å gi de   
 forskerstillinger ved universitetene og/eller sykehusene
  og / eller sørge for at de får fortrinn til dobbelt løp   
 stillinger slik at de får tatt sin PhD og kan fortsette sin  
 forskning.
•	 Arbeidsgiver	må	sørge	for	tilstrekkelig	legebemanning	
 som gjør det mulig for leger i spesialisering å forske
 hvis de ønsker det. Kvalitet fremfor kvantitet
•	 Opprette	flere	stillinger	tilsvarende	D-stillinger	i	dag
 som gir reelle muligheter til forskning
•	 Arbeidsgiver	må	sette	krav	til	forskningskompetanse	
 ved ansettelse i overlegestillinger og lederstillinger ved   
 alle sykehus og selvfølgelig ved universitetssykehus 

Hva skjer hvis skeptikerne får rett og vi må erkjenne 
at legeforskeren forsvinner helt?

Legeutdanningen vil da kunne bli en ren profesjonsutdan-
ning der undervisningen til stor del vil bli utført av ikke-
medisinere og av leger uten forskningsbakgrunn noe som 
igjen vil føre til at kvaliteten på utdanningen faller og færre 
sannsynligvis vil begynne å studere medisin.

Det vil da være vanskelig å hevde at legene utøver sitt yrke 
ut fra naturvitenskapelige prinsipper og metoder. Norsk me-
disin vil  ikke kunne hevde seg internasjonalt og vil miste 
betydelig anseelse både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg 
vil legeforeningen svekkes og lønnsutviklingen for leger bli 
betydelig dårligere over tid. Andre helseprofesjoner vil i langt 
større grad enn i dag overta for legene.  Dette må legeforenin-
gen, sykehusene og de medisinske fakultetene prøve å forhin-
dre. Legeforskeren er selve grunnpilaren i norsk medisin og 
slik må det forbli.
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          foREnInGEn foR TIDLIGERE foRSKERLInJESTUDEnTER

research programme in Norwegian medical schools. A sur-
vey of students and supervisors, BMC Medical Education 
2009). Det er få som vil kjenne seg igjen i at medisinstu-
denter mangler nysgjerrighet og kreativitet, tvert i mot er 
vel dette karaktertrekk som kjennetegner søkerne til forsk-
erlinjen. Tross alt er over halvparten av de større medisinske 
oppdagelser de siste tiår er gjort av forskere yngre enn 40 år 
(Jones BF et al, Age dynamics in scientific creativity, PNAS 
2011), hvilket demonstrerer at også unge forskere uten lang 
klinisk erfaring har evne til å stille gode spørsmål. 

I tråd med forskerlinjens målsetning, er det mange tidlig-
ere forskerlinjestudenter som fortsetter med doktorgrad. 
Det foreligger dessverre ingen offisiell statistikk på antall 
doktorgrader blant tidligere forskerlinjestudenter, men i en 
spørreundersøkelse blant forskerlinjestudenter i 2006, op-
pga 80 % av studentene at de hadde ambisjoner om å ta en 
doktorgrad (Hunskaar et al, BMC Med Ed 2009). Denne 
våren disputerte flere tidligere forskerlinjestudenter, inklud-
ert en av våre yngste medisinske doktorander, 25 år gamle 
Jobin Varughese fra Universitetet i Bergen. De siste tiår har 
medianalder for stipendiater ved medisin og helsefag holdt 
seg stabil rundt 40 år (FoU statistikkbanken, Nordisk insti-
tutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). I 
takt med at stadig flere forskerlinjestudenter uteksamineres 
og fortsetter på doktorgradsprogrammet, kan vi forvente at 
statistikken dreier mot yngre stipendiater. 

livet etter fOrskerlinjen

En viktig konsekvens av forskerlinjen er potensialet for 
å forske større deler av karrieren, og dermed dra nytte av 
forskningskompetanse allerede i starten av LIS-løpet eller i 
en postdoktorstilling. Styrket forskningskompetanse blant 
leger i klinikken kan bidra til å sikre evidens-grunnlaget 
i den kliniske hverdag. For akademikerne, vil tidlig op-
plæring innen forskning gi et sterkere fundament for å drive 
forskning av høy kvalitet resten av karrieren. Mange av våre 
medlemmer har et stort ønske om å bruke sin forskning-
skompetanse i klinisk virke og forskning, og våre medlem-
mer bør derfor representere en stor ressurs.  

Det er derfor skuffende 
for mange at muligheten 
for forskning begrenses 
betraktelig etter forskerlin-
jens velorganiserte pro-
gram er avsluttet. Flere har 
problemer med å fullføre 
doktorgraden, da det eksisterer få kortvarige stipendiatstill-
inger som er egnet for tidligere forskerlinjestudenter. Når 
disputasen er gjennomført, gir doktorgraden liten merit-
tering i søknader om kliniske stillinger, der kun ansiennitet 
skal vurderes. Doktorgrad teller som ett års ansiennitet, 
eller et halvt år for indremedisin og store kirurgiske fag fra 
2014, og leger med doktorgrad risikerer å havne langt bak 
sine tidligere kullkamerater i søknadsbunken. Videre er det 
liten mulighet til å fortsette med forskning under LIS-løpet. 
Og for de som ikke velger klinikken, kan den akademiske 
verden også være brokete, da antall postdoktorstillinger er 
begrenset. 

Vi i forskerlinjen alumni ønsker at overgangen fra forsker-
linjestudent til stipendiat skal bli enklere, og at unge leger 
skal kunne dra nytte av sin forskningskompetanse. 

Dette kan oppnås ved følgende tiltak: 

1)  Opprette 1-2 årige stipendiatstillinger ved alle fire   

 universitet, 

2)  merittering av doktorgrad i tillegg til ansiennitet ved   

 ansettelse i LIS-stillinger og merittering i de kommende

  nybegynnerstillingene, 

3)  flere stillinger som kombinerer LIS-løp og forskning på  

 postdoktornivå og 

4)  flere postdoktorstillinger. 

Vi håper også at LVS vil være med å arbeide for at tidlig-
ere forskerlinjestudenter skal få mulighet til å benytte sin 
forskningskompetanse gjennom hele karrieren!

Forskerlinjen   Alumni 
  10 år etter oppstart   av forskerlinjene - hvordan går det med 
  forskerlinjestudente  ne i dag?
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Redaktøren anbefaler: 

Overdiagnosed – 
making people sick in the pursuit of health

AV RUnE B. JAKoBSEn, REDAKTøR

Boken til Welch, Schwartz og Woloshin dykker rett 
ned i denne og andre problemstillinger der overdiag-
nostisering (eller sykeliggjøring om du vil) er sentrale 
utfordringer. 
Hva er det som driver legestanden og pasientene mot å 
avdekke stadige nye risikofaktorer som kun i liten grad 
predikerer senere symptomatisk sykdom, søke etter 
cancer hos symptomfrie, stadig flytte intervensjons-
grensen for behandling hos for eksempel hypertonikere 
og diabetikere. Teknologien, forskningen, marked-
skreftene, kulturen eller pur dødsangst? Og fører det i 
det hele tatt til en helsegevinst for den enkelte og/eller 
for samfunnet?
Alle disse spørsmål drøftes innsiktsfullt og i et godt 
språk som bærer preg av grundig medisinsk kunnskap, 
selv om den er skrevet for legfolk. Det er ingen tvil 
om at forfatterne har en klar agenda om at overdiag-
nostisering fører til mer sykdom og kun sjelden til økt 
overlevelse eller bedre livskvalitet, men de fører saken 
med saklige argumenter. Dog er mange eksempler i 

boken naturlig nok hentet fra en amerikansk hverdag 
der aggressiv markedsføring av medisinske tester på 
TV er helt vanlig og ganske fjernt fra skandinaviske 
forhold. Men kanskje er vi også her på berget på vei i 
samme retning, med økt fokus på private helsetjenester 
og helseforsikringer?
I siste kapittel slår forfatterne fast at de ønsker et para-
digmeskifte i medisinen: Mer helse ved mindre diag-
nostisering. Paradigmeskifter er ikke enkle, og kanskje 
er analogien deres til geologi passende: Prosessen vil ta 
tid, men er helt nødvendig.

Boken har et rikholdig noteapparat som gleder forsk-
eren i meg (så godt som alle tall og påstander er påført 
referanse til kilden) og et fyldig stikkordsregister.

Bokens knappe 200 sider er vel verdt noen timer for 
både studenter og forelesere og ikke minst forskere: 
Vi kan vel alle av og til la oss blende av teknologiens 
muligheter uten helt å tenke hva den reelle helse-
gevinsten er.

H. Gilbert Welch, Lisa Schwartz, Steve Woloshin
Overdiagnosed – making people sick in the 
pursuit of health
2011 Beacon Press. First edition.
7,79 GBP (www.amazon.co.uk)

Fikk du med deg debatten om mammograf-
iscreeningen for noen måneder siden? 
At det kan se ut som at vi med regelmessig 
screening gjør mer skade enn gavn. 
At økt overlevelse etter brystkreftdiagnose i 
langt større grad skyldes bedre behandling 
og ikke tidligere diagnose.
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