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Den 1. september i år starter det nye LVS 
styret sin funksjonsperiode. Dette blir der
for min siste lederartikkel.  
 LVS ble stift et i 1990. Hva har så LVS 
betydd for den enkelte forsker, for forsknin
gen og undervisningen av medisinstudenter 
og Legeforeningen i disse årene? LVS har vært med å 
bevisstgjøre Legeforeningen om hvor viktig forskning 
er. LVS har i stor grad bidratt til at legeforeningen i 
sitt prinsipp og arbeidsprogram prioriterer forskning 
som en av sine viktigste oppgaver.
 Forskningsutvalget som ble oppnevnt for å råde 
sentralstyret i forskningspolitiske spørsmål har på 
mange måter hatt samme mandat som LVS. Dette har 
nødvendiggjort et nært samarbeide med LVS. Forsk
ningsutvalget har nå den forrige LVS lederen profes
sor Kirsti Ytrehus som sin leder, noe som har ført LVS 
og Forskningsutvalget enda tettere sammen.
 Selv om det er Forskningsutvalget under sin 
tidligere leder Ole Sejersted som utarbeidet de fi re 
største utredningene om forskning i legeforeningen: 
Vind i seilene i 2006, Ny vår for medisinsk forskning 
i 2008, Forskning er helsetjenestens grunnpilar i 2012 
og Kunnskap koster i 2016, ble det utarbeidet i et 
 fellesskap av personer, der fl ere var medlemmer i LVS. 
Ole Sejersted fi kk på årsmøtet i Bergen i år Orkide
prisen som er den høyeste utmerkelse LVS kan gi.
 LVS har som en av sine målsettinger å bedre 
 forskernes lønns og arbeidsforhold. Fra LVS ble 
stift et i 1990 og fram til i dag har mye endret seg. Det 
er blitt færre medisinere som velger basalmedisin og 
forskning som eneste karrierevei. Det er fl ere grunner 
til dette. Medisinerne har fått økende konkurranse 
fra andre yrkesgrupper når det gjelder tilsetting i 
disse stillingene. Oft e blir andre foretrukket framfor 

medi sinere både pga. bedre kompetanse, 
som oft e kan bero på at færre medisinere 
 velger denne karrierevei pga. dårligere 
betalte  jobber sammenlignet med hva klini
kere får, men også fordi medisinere har tapt 
verdifull forskningstid gjennom turnustje

neste og  spesialisering. LVS har i mange år prøvd å 
få til særordninger for medisinere som søker viten
skapelige stillinger både når det gjelder å prioritere 
medi sinere i tilsettingene og å gi høyre lønn for å øke 
rekrutteringen og minske forskjellene mellom klini
kerne og basalfagsmedisinerne, uten at vi har lyktes 
helt med det. 
 LVS foreslo på 90 tallet å opprette en ny spesial
itet for leger i medisinsk forskning for å øke rekrut
teringen og statusen ved å være legeforsker på heltid. 
Dette ble dessverre avvist av legeforeningen. Norsk 
medisin trenger sårt legeforskere på heltid i basal
fagene. Dette er selve ryggraden i den medisinske 
naturvitenskapelige forskningen og kanskje kan det 
være en tanke å prøve å få til en slik spesialitet på nytt. 
 Medisinerutdanningen trenger både fl ere  heltids 
legeforskere og gode klinikere som driver klinisk 
 aktiv forskning. Lønnsutviklingen for  1.amanuenser 
og professor 1 henger fortsatt etter leger i kliniske 
stillinger. Det er de færreste av de medisinske heltids
forskerne som oppnår maks pensjon altså 12 G, mens 
de fl este klinikere og legeforskere i kombinerte stil
linger gjør det. I dag kommer det meste av pengene 
som går til medisinsk forskning fra de fi re Regionale 
Helseforetakene. For å få penger til grunnforskningen 
må de som driver denne basalforskningen helst ha 
en samarbeidspartner i klinikken eller vinkle prob
lemstillingen slik at den blir klinisk relevant. Dette 
er nødvendigvis ingen fordel for basalforskerne når 

KJÆRE LVS MEDLEMMER
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det gjelder grunnforskningen men vil sannsynlig
vis gi økt translasjonsforskning. Det er i dag et tet
tere og bedre samarbeide mellom de medisinske 
fakultetene og Helseforetakene. LVS utredet under 
professor Amund Gulsvik som den gang var LVS led
er fordelene ved at sykehus og medisinske fakultet 
gikk sammen og dannet såkalte Akademiske Sentra. 
Dette har skjedd ved de fl este universitetssykehusene 
i  Holland og med gode erfaringer både når det gjelder 
 grunnforskningen, den kliniske forskningen, medi
sinerutdanningen og pasientbehandlingen. Skulle 
dette bli en realitet i Norge må politikerne få Helse
departementet og Kunnskapsdepartementet til å leg
ge de fi re medisinske fakultetene under Helsedeparte
mentet.
 LVS har hatt gode tillitsvalgte ved de fi re univer
sitetene som i svært mange år har drevet  individuelle 
lokale lønnsforhandlinger, som har gitt mange LVS 
medlemmer en god lønnsutvikling, men der for
skjellene mellom best og dårligst betalte professor 
bare har økt. Fra og med i fj or ble en mye større 
 andel av lønnspotten lagt ut lokalt, noe som ga 
større muligheter, men som også satte større krav 
til LVS tillitsvalgte både før, under og etter forhand
lingene. Her må frikjøp av LVS tillitsvalgte bli en 
større mulighet. Tiden vil vise om det å legge ut hele 
 potten lokalt fortsetter å øke forskjellen i lønn eller 
om muligheten i å kunne løft e grupper som henger 
etter gjør at forskjellen blir mindre enn i dag. Fra og 
med i år er også lønnstrinnene borte og det skal nå 
forhandles om rene kronebeløp.
 Hva så med medisinerutdanningen.  LVS har årlig 
i forbindelse med sitt årsmøte avholdt en forsknings 
og undervisnigspolitisk konferanse over to dager. Her 
har både aktuelle forsknings og undervisningsrela
terte problemstillinger vært tema. Medisinerutdan
ningen ved alle de fi re fakultetene har nylig gjennom
ført revidering av sine studieplaner og felles for de alle 
er at mere forskning og emner som er nødvendig for å 

kunne gjennomføre forskning har kommet inn. For
skerlinjene ved de fi re fakultetene har til nå vært svært 
populære og har vært den beste rekrutteringsarenaen 
for medisinere inn i medisinsk forskning. Det er der
for fryktelig trist at vi så langt i helsedirektoratets 
forslag til ny spesialistutdanning ikke har fått gehør 
for betydningen av mere forskning inn i selve spesi
aliseringsløpet og at ikke en gang en avlagt PhD blir 
godkjent med inntil 1 år. Dette kan snart vise seg å få 
konsekvenser for rekrutteringen til forskerlinjene der 
studentene bruker et år lengre tid på grunnutdannin
gen, som de ble lovet å få godskrevet i løpet av spesi
aliseringsløpet om de tok en Phd. En Phd uansett fag
område må godkjennes med 12 måneder og det må 
også legges opp til såkalte dobbeltløp der LISene både 
kan drive forskning og fullføre spesialiseringsløpet 
parallelt. Dette kan bli en utfordring når det bare er 
læringsmål som skal ligge til grunn for måloppnåelse. 
Jeg ba legeforeningen sentralt fra talerstolen på 
Landsstyremøte i Ålesund i år om å ta denne saken 
på største alvor og gå direkte til Helse og Omsorgsde
partementet for å få dette til.
 1. september tar altså Liv Ariane Augestad over 
som ny LVS leder og jeg ønsker henne og det nye 
 styret lykke til. Det er mange viktige arbeidsoppgaver 
som venter! Jeg har vært med i LVS helt fra starten og 
sittet i styret siden slutten av 90 tallet og vært så heldig 
å få være leder i fl ere perioder. Takk til det  nåværende 
styret og takk til alle som har bidratt i de tidligere 
 styrene. Takk til alle tillitsvalgte som har gjort en for
midabel jobb for LVS. Takk til LVS sekretariat med 
Bente Kvamme og Kristin Wiik og alle de andre som 
tidligere har vært engasjert gjennom sekretariatets 
 arbeide. Uten dere hadde dette arbeidet vært mye 
 tyngre og betydelig kjedeligere. Til slutt  tusen takk 
til vårt nye æresmedlem Anna Midelfart som fi kk 
grunn lagt LVS i 1990 og gjorde alt dette mulig.

LVS, takk for meg og lykke til videre!

Helge Bjørnstad-Pettersen, Leder LVS
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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!

Som du ser er denne sommerutgaven av 
LVSinfo ekstra innholdsrik. Dette refl ekterer 
en travel vår med mye aktivitet i LVS. Av 
særlig stor betydning for LVS sine medlem
mer er utformingen av den nye spesialiser
ingsordningen, som i disse dager gjennom
føres med Helsedirektoratet i spissen. Som 
Helge fremhever i lederen er vi i LVS særlig 
bekymret for at gjennomført PhD ikke gir redusert 
tid i spesialiseringsløpet. For alle leger som jobber 
med en doktorgrad og som ikke har fullført spesial
itet  betyr dette en betydelig forlengelse av spesialiser
ingsløpet i forhold til det som var grunnlaget da man 
påbegynte doktorgraden. Men det som kanskje be
kymrer like mye er det faktum at vitenskapelig arbeid 
ikke vurderes som verdifull utdanning for de kom
mende legespesialister.
 I dette nummeret av LVSinfo kan dere lese 
vårt høringssvar om forslaget til ny spesialisering
sordning, som vår påtroppende leder Liv Ariane 
 Augestad har skrevet til Helsedirektoratet. Vi hedrer 
Anna Middelfart, som er utnevnt som vårt første 
æresmedlem og Ole M. Sejersted, som har mot
tatt årets Orkidépris. Så har Finn Drabløs, Eivind 
Hovig, Dag Inge Våge, NilsPeder Willassen, Ståle 
Nygård, Kjell Petersen og Inge Jonassen skrevet 
et innslag om bioinformatikkplatformen ELIXIR. 
Redaktøren vil beklage at det ble trykket feil versjon 

av den delen av innslaget «Erfaringer fra de 
lokale lønnsforhandlinger ved fakultetene 
høsten 2016», som omhandlet NTNU. Der
for er den korrekte versjonen trykket i en 
tekstboks som følger nedenunder. Den mest 
sentrale endringen er at Kari Risnes fort
setter som lokal LVStillitsvalgt ved NTNU, 
noe vi setter stor pris på.

 I neste nummer skal vi presentere det nye LVS 
styret. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke 
det avtroppende styret for deres innsats for Leger i 
Vitenskapelige Stillinger. Det er gjennom dette enga
sjementet at foreningen opprettholdes og vi kan fort
sette å være en tydelig stemme inn mot legeforenin
gen, men også utad. Jeg vil rette en særlig takk til 
Helge, han har gjort en formidabel jobb som leder for 
oss i LVS, han er energisk, positiv og alltid en glede å 
arbeide med.
 Forsidebildet og baksidebildet er tatt i Tromvik på 
Kvaløya i Tromsø kommune. Fotografen er vår tidlig
ere leder Kirsti Ytrehus.

Da gjenstår det for meg  å ønske dere alle en  riktig 
god sommer – forhåpentlig med bedre vær enn det 
den seneste tid har kunnet bringe på Østlandet. 
Men skulle det komme regnværsdager, er det jo all
tid en god unnskyldning for å jobbe med upubliserte 
manuskript.

KJÆRE LESER

Bendik Chr. Brinchmann, Redaktør LVS-info
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LVS HØRINGSSVAR OM
NY SPESIALISERINGSORDNING

Det planlegges i disse dager en ny ordning for spesialisering av leger basert på læringsmål. 
Her er LVS sitt høringssvar til helsedirektoratet om den nye målbaserte

spesialiseringsordningen. Høringssvaret fokuserer på den reduserte plassen forskning
får i de planlagte spesialiseringsforløpene.

LVS vil kommentere den akademiske kompetansen 
generelt, og læringsmål som gjelder akademisk 
kompe tanse på tvers av spesialiteter mer spesifikt. Vi 
vil ikke kommentere andre læringsmål.

Generelt:
Som mange av forslagene til spesialisering påpeker i 
introduksjonsdelen, er utdanningsforløpet nå ment å 
danne et fundament for videre utvikling og livslang 
læring. LVS mener dette er en riktig tilnærming. Me
disinfaget er i stadig utvikling, og dette har konse
kvenser for utøvelsen av alle medisinspesialiteter. 
Omfanget av publiserte vitenskapelige artikler er 
stort, og vil fortsette å øke. Viktigheten av å kunne 
søke opp ny kunnskap, og på selvstendig grunnlag 
vurdere kvaliteten av forskningen er derfor økende. 
Akademisk kompetanse vil være viktig for alle lege
spesialister i en selvstendig utøvelse av yrket.

PhD samtidig med spesialisering:
LVS mener at det å forske selv, med utgangspunkt i 
en PhD, er det som gir den tyngste akademiske kom
petansen. Forskningskompetanse og kunnskapshånd
tering er de senere år styrket i grunnutdanningen, 
og det er viktig at spesialiseringen bygger videre på 
dette. I grunnutdanningen har forskerlinjen vært den 
beste rekrutteringsarenaen for medisinforskere. LVS 
er bekymret for en utvikling der det ikke legges til 
rette for dobbeltløp spesialisering og PhD samtidig. 

En pause i forskningen, fra studieslutt til ferdig spesi
alist, er uholdbart for forskerlinjestudentene, og det er 
få forskningsprosjekt som tåler et slikt opphold. LVS 
tror dette vil føre til en rekrutteringssvikt til forsker
linjene, særlig fordi det nå blir vanskelig å forsvare at 
de skal bruke 7 år på grunnutdanningen uten å få ut
telling i form av redusert spesialiseringstid. 
 En etablering av faste stillinger for LIS er gunstig 
for muligheten til å gjennomføre et dobbeltløp med 
spesialisering og PhD samtidig. Det samme gjelder 
punktene i denne forskriften som gir mulighet for LIS 
å oppnå læringsmål, selv i redusert klinisk stilling. 
Slik forslaget ligger nå, er det imidlertid ikke gitt noen 
forrang til forskning, på den måten at redusert klinisk 
stilling av andre årsaker enn forskning sidestilles. LVS 
savner en stadfesting i forskriften fra HDir om at det 
er ønskelig med dobbeltløp, samt en formalisering av 
hvordan dette kan foregå. Hvilke føringer skal for eks
empel de regionale utdanningssentrene ha for å legge 
til rette og koordinere et dobbeltløp?
 Mange av forslagene nevner forskningskompe
tanse som en sentral del av faget. Den akademiske 
kompetansen som er foreslått i læringsmål/delmål og 
læringsaktiviteter er allerede oppnådd for en LIS som 
har en PhD. Det er derfor rimelig å vurdere på nytt om 
akademisk kompetanse i form av PhD kan redusere 
tid frem til spesialist med 6 eller 12 mnd. Dette gjelder 
særlig for de spesialiseringene som stadfester at forsk
ning og akademisk kompetanse er en sentral del av 

Av Liv Ariane Augestad; 
Postdoktor – Avdeling for helseledelse og 
helseøkonomi UiO. Påtroppende leder for LVS.
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faget, og har mer omfattende læringsmål/delmål og 
læringsaktiviteter knyttet til dette. Eksempler på dette 
er medisinsk biokjemi, onkologi og revmatologi. Vi 
vil også minne om at en slik kompensasjon har vært 
en forutsetning for mange av dagens forskerlinje
studenter.

Vurdering av læringsmål knyttet til 
akademisk kompetanse:
Det som ligger inne av forskningsforståelse/aka
demisk kompetanse i FKM er ikke tilstrekkelig for 
fremtidens legespesialister. Det er derfor bra at så og 
si alle spesialiseringene nå har ytterligere forslag til 
læringsmål knyttet til akademisk kompetanse. 
 De fleste av spesialiseringene har nærmest identi
ske formuleringer av læringsmål/delmål, slik at man 
kunne tenke seg en felles beskrivelse av basal akade
misk kompetanse på tvers av spesialiseringene.   I 
det følgende vil vi kommentere det vi oppfatter som 
standardformuleringen av læringsmål/delmål.
 Det overordnete læringsmålet (stort sett formu
lert som «Ha god kunnskap om medisinsk forskning 
og selvstendig kunne anvende og formidle kunn
skapen i konkrete situasjoner») er godt formulert, 
men gir ikke tilstrekkelig indikasjon for hvilket nivå 
spesialiseringene legger seg på. Ettersom  akademisk 
kompetanse ikke er en dikotom størrelse, er det i 
stor grad delmålene som angir forventet grad av 
kompetanse. De fleste spesialiseringene bruker også 
standardformuleringen for delmål, og LVS stiller seg 
bak disse formulerte delmålene som et minimum av 
innhold i et spesialiseringsløp. Ved endelig formuler
ing av læringsmål/delmål er det viktig å være tydelig 
på hva kandidatene selv skal beherske, og hva de skal 
kunne utføre under supervisjon. Dette utgjør et vann
skille i kompetansenivå.

Mulighet for å oppfylle læringsmålene og 
vurdering av måloppnåelse
De fleste steder er de skisserte læringsmål/delmål 
mulig å oppnå innenfor dagens rammer. Imidler
tid fordrer de betydelig veiledning fra spesialist med 
PhD, og dersom det er få slike individer på utdan
ningsstedet vil det bli merarbeid for disse personene. 
De må i så fall fritas fra andre oppgaver, og det blir 
en kostnad.  Det er videre en bekymring at under
visningsaktiviteter og fordypningstid kan bli presset 
ut av en arbeidsgiver som fokuserer på volum av 
pasientbehandling. Dette blir særlig relevant når de 

regionale helseforetakene overtar ansvaret for spesial
istutdanningen. Det kan være vanskelig å evaluere om 
de akademiske delmålene er oppnådd, særlig dersom 
oppnåelse av akademisk kompetanse er noe som blir 
presset ut av regulær arbeidstid. Delmål og obliga
toriske læringsaktiviteter er noe som vil demme opp 
mot arbeidsgivers press om å nedprioritere arbeid 
som ikke er direkte pasientrelatert. Flere av spesialist
komitéene anbefaler minstetider for internunder
visning og presentasjoner, evt obligatoriske kurs, og 
dette støtter LVS.
 Selv om HDir angir at læringsaktivitetene ikke 
skal forskriftsfestes, er det  læringsaktivitetene som 
er den sterkeste indikasjonen på hvilket nivå av for
skningskompetanse som forventes. De fleste spe
sialiseringene angir presentasjon av forskning på 
nasjonal/internasjonal konferanse eller publisering i 
fagfellevurdert tidsskrift som forslag til obligatorisk 
læringsaktivitet. Implikasjonen av dette er at spesi
aliseringskandidatene selv skal være aktivt involvert 
i forskning. Dette er et ambisiøst mål, og kan ikke nås 
uten å sette av ytterligere ressurser og tid i forhold til 
dagens situasjon. Dersom et slikt krav innføres burde 
det komme en presisering om medisinsk forskning, 
publisert før påbegynt spesialisering, oppfyller kravet.

Læringsmål i tråd med politisk føringer og 
med pasientenes og tjenestenes behov
Det er åpenbart at å sikre legers akademiske kompe
tanse i form av egne læringsmål er i tråd med helse
politiske føringer. Det er ingen tvil om at man på alle 
områder ønsker et evidensbasert helsevesen, med 
legespesialister som har evne til kontinuerlig å utvikle 
tilbudet til pasientenes og befolkningens beste.

Oppsummering:
• LVS mener at akademisk kompetanse er sentralt, og 

viktigheten vil øke for fremtidens legespesialister. 
LIS som allerede har en PhD, eller oppnår det før 
 spesialisering, vil i stor grad oppfylle den akade
miske  kompetanse som skissert i spesialiseringenes 
læringsmål/delmål. Man bør vurdere nedkorting av 
spesialiseringstiden for disse kandidatene.

• Det bør legges til rette for dobbeltløp – spesialiser
ing og PhD samtidig. Hvordan dette skal gjøres bør 
konkretiseres og formaliseres, blant annet på hvil
ken måte det blir koordinert fra Regionale utdan
ningssentre.
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• LVS stiller seg bak det som ser ut til å være 
 standardformuleringen for læringsmål og delmål i 
forslagene, men det er i hovedsak delmålene og de 
konkrete læringsaktivitetene som er avgjørende for 
hvilken grad av akademisk kompetanse fremtidens 
spesialister sitter igjen med.

• Med de foreslåtte læringsmålene for akademisk 
 k ompetanse vil det bli behov for økende akademisk 
veiledning. Særlig noen utdanningssteder med få 
 spesialister med PhD trenger derfor ekstra  ressurser.

• LVS er bekymret for de læringsmålene som ikke er 
relatert til den daglige drift i de regionale helsefore
takene, blant annet de akademiske læringsmålene. 
Dette gjelder fordi det nå er de regionale helsefore
takene som skal evaluere om læringsmålet er opp
nådd. Et overordnet læringsmål som er åpent for 
tolkning kan gi variasjon i når målet anses å være 
opp nådd. Vi vil derfor be HDir om å inkludere 
delmål og obligatoriske eller anbefalte læringsaktivi
teter for disse læringsmålene.

Eksempel på læringsmål tatt fra spesialiteten barnesykdommer: 

Læringsmål Forslag til obligatoriske læringsaktiviteter
Forslag til metode for 
kompetansevurdering

Læringsmål 138 
Ha god kunnskap om medisinsk forskning 
og selvstendig kunne anvende og formidle 
kunnskapen i konkrete situasjoner.

Klinisk tjeneste ved avdeling med forsknings
kompetanse og aktivitet innen spesialiteten
Internundervisning

Observasjon og vurdering
Evalueringskollegium

Delmål 138.1 
Ha kunnskap om hvordan informasjon fra 
oppdaterte nasjonale og internasjonale guide
lines innhentes og ha forståelse for hvordan 
dette anvendes i behandlingen av barn.

Selvstudium 
Deltagelse på nasjonale og/eller internasjonale 
fagmøter

Observasjon og 
 vurdering/ evaluering av 
veileder

Delmål 138.2 
Ha svært god kunnskap om hvordan ut
føre  artikkelsøk og selvstendig presentere 
oppdatert kunnskap og relevant pediatrisk 
forskning for kolleger, for faglig oppdatering 
og medvirkning til utvikling av fagmiljø.

Presentere eget vitenskapelig arbeid  (poster, 
 presentasjon, artikkel) på nasjonalt eller 
 internasjonalt møte eller publisert i tidsskrift med 
fagfellevurdering (veiledet av en av enhetens 
overleger med Ph.D eller tilsvarende vitenskapelig 
kompetanse)

Evalueringskollegium

Delmål 138.3 
Kunne lese, forstå og evaluere kvaliteten av 
pediatriske vitenskapelige artikler.
Ha forståelse for vitenskapsteori, forsknings
metodikk og etikk.

Delta i undervisning ledet av overlege med Ph.D 
eller tilsvarende vitenskapelig kompetanse

Observasjon og vurdering

Delmål 138.4 
Kunne videreformidle pediatrisk kunnskap.

Delta i de undervisningsplikter avdelingen har 
overfor studenter, leger og andre faggrupper på 
alle nivåer

Observasjon og vurdering
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ANNA MIDELFART 
ÆRESMEDLEM I LVS

Ved LVS-årsmøte 2017, ble Anna Middelfart, som var initiativtaker for å
etablere LVS i 1990, utnevnt til æresmedlem. Her kan du lese talen

Helge Bjørnstad-Pettersen holdt for Anna i denne forbindelse.

Anna Midelfart er født i Tsjekkia i 1947. Hun stud
erte kjemi ved Karls Universitet i Praha i 196668, ved 
Kristian Alberts universitet i Kiel i 196869 og i 1969
71 biokjemi ved NTH hvor hun i 1971 ble utdannet 
sivil ingeniør. Umiddelbart deretter startet hun medi
sinerstudiet først ved Universitetet i Bergen og der
etter ved Universitetet i Trondheim hvor hun i 1978 
ble utdannet som lege. Etter turnustjenester hadde 
hun utdanningsstillinger innenfor øyensykdommer 
og nevrologi ved St. Olavs hospital og ble spesialist i 
øyesykdommer i 1988. Etter 3 år i forskningsstipen
diatstilling ved NTNU forsvarte hun i 1988 sin dok
torgradsavhandling om «Studies of the mechanisms 
of ion and fluid transport in the bovine cornea».

Fra 1985 til 1996 var hun ansatt som  amanuensis, 
senere førsteamanuensis og fra 1996 professor i 
oftalmologi ved Det medisinske fakultet, NTNU og 
overlege ved Øyeavdelingen, St. Olavs  Hospital i 
Trondheim. Hun var prodekanus ved fakultetet i 1993. 
Anna Midelfart har i tillegg til sin akademiske utdan
ning også en imponerende ledelsesutdanning som 
deltager i Legeforeningens toårige Medled utdanning  

i regi av Handelshøyskolen i Bergen og  Mastergrad i 
Medisinsk Ledelse og Administrasjon ved Universi
tetet i Oslo.

Anna Midelfart er forfatter til ca. 80–90 vitenskape
lige artikler og har veiledet 6–7 personer fram til 
aka demiske PhD grader. Hun har skapt en aktiv 
forskningsgruppe innenfor oftalmologi ved Norges 
Teknisk Naturvitenskapelig fakultet og St. Olavs Hos
pital med fokus mot refraksjonsanomalier, optiske 
 instrumenter, kliniske studier ved mange øyensyk
dommer og bruk av MR og annen billeddiagnostikk 
ved studier av metabolske prosesser i øyet.

Anna Midelfarts fremste innsats for leger i vitenskape
lige stillinger var som initiativtager og den som faktisk 
fikk opprettet Foreningen Leger i vitenskapelige stil
linger. I februar 1990 dannet hun med førsteamanu
enser og stipendiater en arbeidsgruppe for å ivareta 
interesser og arbeidsforhold for leger i vitenskapelige 
stillinger. Det ble sendt søknad til Legeforeningen om 
etablering av en Spesialforening og Sentralstyret god
tok opprettelsen av en slik forening. Det konstituer

Anna MideLfart
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ende møte med valg av styret fant sted i Trondheim 
26. oktober 1990. Hun ble foreningens første valgte 
leder fra 1990 til 1994. I 1993 gikk foreningen fra å 
være en Spesialforening til å bli en Yrkesforening.  

Anna var styremedlem i LVS fra 2002 til 2005, og på 
nytt leder av Foreningen fra 2005 til 2009. Fra en lit
en gruppe med mindre enn 100 leger er nå organisa
sjonen blitt en landsomfattende forening med rundt 
800 medlemmer. 

Hun har vært helt sentral i organiseringen av de 
 Forskningspolitiske konferansene avholdt årlig i LVS 
regi og som bidragsyter i foreningsbladet LVSInfo. 
Hun har i fl ere år deltatt aktivt i Den norske Lege
forenings høyeste organ, Landsstyret. Hun har til en
hver tid og i alle fora vært en ildsjel for å synliggjøre 
og bedre arbeidsforholdene for leger i vitenskapelige 
stillinger. Hun har ved en rekke anledninger forfektet 
interessene til leger i vitenskapelige stillinger i fagt
idsskrift er og i massemedia.

Hun har vært en meget aktiv forkjemper for at legefore
ningen skal opprette et fond for medisinsk forskning. 
Videre har hun vært en sentral medforfatter i fl ere 
sentrale forskningsstrategiske dokumenter i legefore
ningen: «En ny vår for medisinsk forskning»og «Vind 
i seilene» Hun har en kreativitet, engasjement og 

utholdenhet som er unik. Samtidig har hun en sjelden 
omsorg for alle i sin nærhet. Hun viser omtenksomhet 
for alle enten de er medlemmer, varamedlemmer eller 
våre gode hjelpere i Dnlfs sekretariat.

Klarere enn alle andre så hun for 20 år siden behovet 
for en yrkespolitisk fagforening som kunne ivareta 
 arbeidsforholdene for leger i vitenskapelige stillinger 
og i tillegg få fl ere kvinner inn i den akademiske 
 medisin.

Anna mottok Orkideprisen i 2010 som er LVS sin 
høyeste utmerkelse og tildeles personer som påskjøn
nelse for fremragende innsats for leger i vitenskape
lige stillinger i medisin i Norge. Hennes unike arbeid 
har satt tydelige spor etter seg og vil ha stor betydning 
for rekrutteringen av kvinner til akademisk medisin. 
Nå står hun ved slutten av sin akademiske karriere og 
skal snart gå av med pensjon.

Styret i LVS har enstemmig ønsket å utnevne Anna 
Midelfart til det første æresmedlem siden foreningen 
ble startet for 27 år siden.

Jeg ber Anna Midelfart komme fram for å motta 
 diplom og gave som bevis på hennes æresmedlem
skap i LVS.

Helge Bjørnstad-Pettersen
Leder LVS

Del ditt engasjement og opplevelser!
• 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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ORKIDÉPRISEN 2017 GÅR TIL
OLE M. SEJERSTED

Det er med stor LVS-styret kan annonsere at årets Orkidépris pår til
professor Ole Mathias Sejersted.

Professor Sejersted sine meritter taler for seg selv, her 
er et utdrag av de verv han innehar i dag:  Visepreses/
Preses i Det Norske VidenskapsAkademi,  professor 
i eksperimentell medisin ved Universitetet i Oslo 
(UiO), leder av Institutt for eksperimentell medisinsk 
forskning (IEMF), og avdelingsleder for  s ykehusdelen 
av instituttet (1991i dag). IEMF har vokst sterkt  siden 
1991 og teller nå over 80 medarbeidere, hvorav fem 
professorer og har i dag landets største eksperiment
elle hjerteforskningsmiljø.

Ole Sejersted ble Cand. med. fra Oslo i 1973 og 
dr. med. Ved IEMF i 1978. Han har vært leder av 
 Arbeidsfysiologisk institutt og Professor II ved 
 Norges idrettshøyskole. Dessuten Visiting Associate 
Professor ved University of Chicago, og gjesteforsker 
ved INSERM i Montpellier. Blant mange andre verv 
har Ole Sejersted vært prodekan for forskning ved 
Det medisinske fakultet, Leder av priskomiteen for 
 Anders Jahres medisinske pris, leder av forskningsut
valg ved OUS, Helse SørØst og Legeforeningen, og 
har dessuten sittet i en rekke utvalg og komiteer i 
Norges forskningsråd.

Professor Sejersted har vært og er en særdeles aktiv 
forsker, han har publisert 193 originalartikler blant 
annet i tunge tidsskrifter som PNAS, Circulation, 
Circulation Research, Cardiovascular Research, og 
American Journal of Physiology. Doktorgradsarbei
det viser at natrium,kaliumpumpen (Na,Kpumpen) 
har en sentral rolle i nyrene (Skou fikk Nobelprisen 
i 1997 for oppdagelsen av denne pumpen i 1957). 
Na,Kpumpen har senere vært en rød tråd i forskning 
på muskel og hjertefunksjon. Ole Sejersted har vært 
hoved og biveileder for 25 doktorgradsstudenter, og 
er det for 3 pågående.

Ole Sejersted tildeles Orkidé prisen med særlig bak
grunn i hans arbeide som medlem og leder av Lege
foreningens Forskningskomite; hvor han har spilt en 
avgjørende og sentral rolle for utarbeidelsen av fire 
rapporter om forskning: «Vind i seilene» 2006, «Ny 
vår for medisinsk forskning» 2008, «Forskning er 
 helsetjenestens grunnpilar» 2012 og senest «Kunnskap 
koster» 2016.

Prisen er på NOK 10 000, et bilde av kunstneren 
 Harald Kryvi og diplom.

Ole Mathias Sejersted
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BIOINFORMATIKK:
KOMMER TIL ET FORSKNINGSPROSJEKT NÆR DEG!

Den kraftige økningen i datamengder innen medisinsk forskning har gjort behovet
for avansert databehandling, bioinformatikk, større enn noen gang.

Her i Norge har ressurspersoner innen bioinformatikk etablert platformen
ELIXIR for å imøtekomme denne utfordringen.

Finn Drabløs (NTNU), Eivind Hovig (UiO/OUS), Dag Inge Våge (NMBU), Nils-Peder Willassen (UiT)
Ståle Nygård (UiO), Kjell Petersen (UiB), Inge Jonassen (UiB)
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samarbeid med biostatistikk og systembiologi. Noen 
forskningsgrupper har egen kompetanse på bioin
formatikk, men for de fleste vil det være nødvendig å 
samarbeide med andre miljøer for å få tilgang til til
strekkelig spisskompetanse. Det er dette Norwegian 
Bioinformatics Platform [2] kan tilby.
 
Norwegian Bioinformatics Platform (NBP) er en 
 nasjonal infrastruktur for bioinformatikk, med fi
nansiering fra Norges Forskningsråd. Infrastruk
turen er et samarbeid mellom universitetene i Ber
gen, Oslo, Trondheim, Tromsø og Ås, og tilbyr blant 
annet helpdesktjenester, brukervennlige løsninger 
for egen prosessering og lagring av data, og kurs. In
frastrukturen har også en sterk internasjonal forank
ring gjennom ELIXIR Norway, som er en del av den 
europeiske  infrastrukturen ELIXIR [3] for bioinfor
matikk, en sammenslutning av 20 land som arbeider 
for til gjengelige og robuste løsninger for data og verk
tøy. Den nasjonale infrastrukturen arbeider også tett 
med andre nasjonale infrastrukturer, særlig NorSeq, 
 National Consortium for Sequencing and Personal
ized Medicine og Biobank Norway.
 
Helpdesk-tilbudet i NBP [4] knytter sammen kjerne-
fasiliteter for bioinformatikk ved de ulike i nstitu-
sjonene i et nettverk, slik at vi drar nytte av hverandres 
kompetanse, og derfor kan tilby hjelp innenfor et bredt 
utvalg av områder. Kortvarige tjenester (som krever 
1-2 dagers arbeid) er fritt tilgjengelig, mens det for 
mer omfattende oppdrag beregnes en selvkost-pris. Vi 
anbefaler at man tar kontakt med Helpdesk i god tid 
før prosjektet starter, også for å sikre at de analysene 
man planlegger faktisk kan bidra til å svare på de 
spørsmålene man stiller.
 
Mange forskningsmiljøer ønsker å prosessere sine 
egne data, og som et hjelpemiddel utvikler vi nå infra
strukturen NeLS, Norwegian Infrastructure for Life 
Science, som skal være en brukervennlig verktøykasse, 
særlig for prosessering av sekvenseringsdata. Denne 
tjenesten er koblet opp mot StoreBioInfo, en tjeneste 
for lagring av store datasett. Det finnes også et bredt 
utvalg av programvare og databaser for andre typer 
bioinformatikk, i tillegg til de sekvenseringsbaserte 
metodene som det fokuseres på her. ELIXIR har gjort 
tilgjengelig en oversikt over bioinformatikk-ressurser, 
Tools and Data Services Registry (bio.tools) [4], der 
man kan søke etter relevante verktøy og databaser.
 

En viktig utvikling i medisinsk forskning er at det i 
økende grad dreier seg om store datamengder. Ikke 
bare fordi prosjektene oftere baserer seg på store popu
lasjoner, men vel så mye fordi mange analysemetoder 
kan gi store mengder data for hver prøve eller pasient. 
Et godt eksempel er høykapasitetsekvensering, også 
kjent som NGS eller «Next Generation Sequencing», 
som gjør det realistisk å benytte genomdata i stor 
 skala både til forskning og i klinikken. Sekvensering 
av eksomet, det vil si den proteinkodende delen av 
genomet, er allerede et viktig verktøy for å identifisere 
mutasjoner hos enkeltindivider, og da særlig muta
sjoner knyttet til sjeldne sykdommer. Økende kapa-
sitet for sekvensering kombinert med lavere pris (se Fig-
ur 1) gir en veldig rask vekst i bruken av sekvensering, 
og for øyeblikket dobles mengden av sekvenseringsdata 
hvert år [1]. Lavere pris gir nye muligheter. Det er nå 
for eksempel aktuelt å sekvensere hele genom for å 
lete etter mutasjoner også i andre deler av  genomet 
enn det som er proteinkodende, kanskje særlig i 
regu latoriske områder som styrer genuttrykket. Dess
uten kan sekvensering brukes til å generere mange 
andre typer data, som for eksempel epigenetiske data 
(DNA metylering og histonmodifiseringer), binding 
av proteiner til DNA (særlig transkripsjonsfaktorer), 
genuttrykk (uttrykksnivå og spleisevarianter), tre
dimensjonal folding av genomet, og mye mer. Det 
er  etter hvert en nesten uendelig liste av data relatert 
til genomet, transkriptomet (genuttrykket) og epig
enomet (epigenetiske endringer) som kan genereres 
med sekvens ering. Det er også økende fokus på det 
humane mikrobiomet; de mikroorganismene vi bærer 
med oss og som kan påvirke helsetilstanden i både 
positiv og negativ retning. Også mikrobiomet kan 
kartlegges med sekvensering, såkalt metagenomikk, 
der man sekvenserer alt genmateriale i en prøve. Det 
er også rask vekst i andre analysemetoder som gir 
store mengder data om for eksempel proteomet, det 
vil si hvilke proteiner som er tilstede i en celleprøve, 
og metabolomet, dvs.de metabolske prosessene.

Felles for mange nye analysemetoder er at de krever 
avansert prosessering av data, både for å få data fra 
instrumentet i en form som kan analyseres, og for å 
gjøre robuste analyser av store mengder data innenfor 
et prosjekt og på tvers av store samarbeidspro sjekter. 
Her står bioinformatikk sentralt. Bioinformatikk om-
fatter utvikling og bruk av metoder fra informatikk 
til analyse av molekylærbiologiske data, ofte i nært 
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på epostlisten for informasjon om kurs. ELIXIR har 
samlet kurs og treningsmateriell for bioinformatikk i 
en portal, TESS [6], som er fritt tilgjengelig.

 
Referanser
[1]  Vekst i data <https://www.elixireurope.org/plat

forms/data>
[2]  Norwegian Bioinformatics Platform <http://www.

bioinfo.no/>
[3]  ELIXIR <https://www.elixireurope.org/>
[4] NBP Helpdesk <http://www.bioinfo.no/help

desk>
[4] Tools and Data Services Registry <https://bio.

tools/>
[5] Tjenester for Sensitive Data <http://www.uio.no/

tjenester/it/forskning/sensitiv/>
[6] TESS <https://tess.elixireurope.org/>
[7] Kostnader for DNAsekvensering <https://www.

genome.gov/sequencingcostsdata/> 

Sensitive data er en særlig utfordring i medisinske pro-
sjekter, med strenge begrensninger på hvor slike data 
kan lagres og prosesseres. Nasjonalt benytter vi TSD 
[5], Tjenester for Sensitive Data, som er utviklet og 
 implementert ved Universitetet i Oslo. Vi er også med i 
et nordisk samarbeid, Tryggve, som utvikler løsninger 
som skal gjøre det enklere å håndtere sensitive data 
også i internasjonale samarbeidsprosjekter, noe som 
blir stadig mer aktuelt. Det foregår også innen ELIX
IR samarbeid på europeisk nivå innen en rekke om
råder. Blant annet utvikles gode løsninger for data på 
sjeldne sykdommer. Det er en særlig utfordring med 
sjeldne sykdommer at man har få tilfeller i hvert land, 
derfor er det viktig at man kan få tilgang til relevante 
data internasjonalt, uten at det går ut over pasientenes 
personvern. Da kan et bredt internasjonalt samarbeid 
gjennom blant annet ELIXIR være helt avgjørende.
 
Infrastrukturen tilbyr også kurs og informasjonsmøter, 
primært i regi av de lokale nodene. Sjekk hjemmesiden 
til NBP for mer informasjon, og be gjerne om å bli satt 

https://www.facebook.com/ForeningenForLegerIVitenskapeligeStillinger

Bli venn med oss 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.
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Figur 1 - Kostnader for DNA-sekvensering [7]. Figuren viser hvor drastisk kostnadene for å sekvensere et helt genom 
har falt de seneste 10 årene.

TRENGER DU EN FAGFORENING
SOM KAN TALE DIN SAK
SOM LEGE OG FORSKER?

Meld deg inn i LVS! 
Økt størrelse gir økt slagkraft.



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

leger i vitenskapelige stillinger

Vi ønsker alle våre lesere
      en god sommer!




