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Utfordringer i overgangen fra lege til 
stipendiat  



Bakgrunn som kliniker og forsker  

• Klinikk: Ullevål, SSE, RST, Gaustad 

 

• Forskning: Gaustad, Psykiatrisk klinikk Vinderen, 

     Institutt for medisinske atferdsfag, Ullevål, OUS, SUS 

      

     Spesialist i nevrologi 1976 

     Spesialist i psykiatri 1985 

 



Forskningsadministrasjon 

• Som professor, visebestyrer og bestyrer ved institutt 
ved UiO 

• Som rådgiver i NFR 

• Som styremedlem/leder i legater/fond og 
stipendkomiteer 

• Leder av en REK sør-øst 2009-2013 



Veilederrolle i prosjekter relatert til 
misbrukstilstander 

• Susanne Gjeruldsen Dudman: Comprehensive outcome in 
drug addicts. A study following the course of hepatitis and 
other conditions over 25 years. UiO 2003 

• Petter Andreas Ringen: Substance use in psychotic disorder. 
Use patterns and relation to clinical and cognitive 
characteristics in schizophrenia and bipolar disorder. UiO 2009 

• Anne-Marit Langås: Substance use disorders and comorbid 
mental disorders in first-admission patients from a catchment 
area. UiO 2013 



Hvem bør forske? 

• Potensielle nobelprisvinnere? 

• Alle i faglige stillinger ved universitet/høyskole? 

• I industri og frie forskningsinstitusjoner? 

• Interesserte (så mange som mulig) i kliniske stillinger 
ved alle helseinstitusjoner? 

• Bør det foregå forskning ved alle sykehusavdelinger 
og DPS-er? 

• Lovpålagt oppgave (Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om 
spesialisthelsetjenesten m. m.) 



Hva mener lovgiver? 

• Er det et rimelig krav at alle har et kritisk blikk på hva de gjør 
med pasientene og hvordan behandlingen påvirker forløpet? 

• Det kan jo hende at mange har godt av å bli viet 
oppmerksomhet i vårt miljø, men at det går dårlig med noen, 
og hva det er som karakteriserer dem, og hvilke elementer i 
behandlingen som kan være skadelig for disse, er viktige 
spørsmål som bør avklares 

• Utgangspunktet er at vi alltid skal lindre, noen ganger 
helbrede og aldri skade 

• En vitenskapelig tilnærming til oppfølging av våre pasienter 
med holdbar dokumentasjon tjener som kvalitetssikring 



Hvilke egenskaper bør en forsker ha? 

• Ekteparet Moser: Nysgjerrighet og tålmodighet 

• Gode faglige forutsetninger 

• Åpenhet (ikke for å tilpasse resultatet) 

• Evne til å orientere seg (lese, følge med) 

• Evne til å observere og analysere 

• Skriveferdigheter 

• Samarbeidsevner – i dag miljøer/grupper og ikke 
enkeltpersoner i lukkede rom 



Forskning/forskeren 

 

 

• 10 % talent/kreativitet 

• 90 % hardt arbeid og tålmodighet 

• Ta opp vanskeligheter underveis (må erkjennes) – ikke gå 
rundt grøten 



Fra kliniker til forsker 

• Fra kompetent til nybegynner 

• Fra å gjøre nyttig innsats til å være i det store ukjente 

• Fra mestring til utålelig kritikk (følelse av å være udugelig) 

• Fra samarbeid til konkurranse 

• Nye problemer med å få tilgang til pasientene (godkjenninger)  



Viktige erfaringer underveis 

 

• Å føle seg alene 

• Det er godt å være i en gruppe 

• Flere innspill er som regel nødvendig 

• Vær åpen og ærlig på å bruke flere veiledere om nødvendig 

• Viktige nøkkelpersoner må være med (kliniske ledere) 

• Uformelle ledere kan blokkere 

• Vi må kunne stole på våre data (om de er egne eller andres) 



Hva er vanskeligst for meg? 

• Unngåelsesstrategier 
(ambivalens/tvang/perfeksjonisme/helgardering/andre 
oppgaver viktigere) 

• Planlegning 

• Valg av materiale og metode 

• Litteraturstudier 

• Datainnsamling 

• Analysefasen 

• Skrivefasen 

• Innspurten (mot disputas) 



Om forskning – myter eller sannheter? 

• Forskning ødelegger det kliniske arbeid (pasientene har ikke 
godt av det og de får dårligere behandling) 

• Vi har ikke tid til forskning (stjeler tid fra god klinisk 
behandling og færre pasienter kan behandles) 

• Forskere diagnostiserer og vi liker ikke å putte folk i båser 

• Forskning dreier fokus over i biologisk retning, og vekk fra 
omsorg, relasjonstenkning og det gode miljø 

• Forskning i klinikken gir ikke gode vilkår for kvalitative 
tilnærminger fordi kvantitativ forskning har høyere status 



Definisjon av klinisk forskning 

• Aktivitet som utøves slik at den kan tilføre oss ny og kontrollerbar 
kunnskap (innen teori eller praksis) 

• En systematisering av våre erfaringer og integrering av fakta til ny 
kunnskap 

• Forskning der data innhentes fra pasienter eller familier, og som tar 
sikte på å forbedre diagnostikk, behandling og/eller omsorg 

• Klinisk forskning supplerer basalforskning innen biologi, psykologi 
og sosiologi samt epidemiologisk forskning 

 

      ( Fritt etter: Friis S, Vaglum P. Fra ide til prosjekt – en innføring i klinisk forskning. Oslo: 

          Tano Aschehoug, 2. oppl., 2002) 



Om å bygge opp et forskningsmiljø 

• Vi må dra i samme retning (identifisere og nøytralisere 
motkreftene) 

• Formelle og uformelle ledere må være med 

• Å starte et forskningsprosjekt i klinikken vil ofte utløse latente 
personalkonflikter 

• Prioritering – det må avsettes tilstrekkelig tid og ressurser 

• Det tar lang tid (gjerne 10-15 år) å bygge opp et fungerende 
klinisk forskningsmiljø – og det kan raseres på svært kort tid (f. 
eks. ved bytte av leder(e)) 



Fordeler ved å tilhøre et klinisk 
forskningsmiljø 

• Det øker kunnskapsnivået (internasjonal og nasjonal 
forskningslitteratur) og derved kompetansen (oppdatering) 

• Opptrening i vitenskapelig og kritisk tenkemåte (et mer 
holdbart erkjennelsesnivå) 

• Arbeidet gjøres mer presist og med høyere kvalitet 

• Bedre diagnostikk, og derved behandling 

• Økning av kontaktflaten til kolleger – forskermiljøet 

• Det gir stor glede (ikke minst pga. nedturer underveis) 

• Det øker selvtilliten og stoltheten 



Forskningsprosessen 

• Ide/hypotese/problemstilling (skriv ned, presiser, definer) 

• Litteratursøk (hva foreligger, hva vet vi ikke?) 

• Metodevalg/design (hva har andre gjort? Få med alle hjelpere 
(veileder, statistiker) 

• Prosjektbeskrivelse/protokoll 

• Formelle godkjenninger (Egen institusjon, PVO, REK) 

• Datainnsamling/databaseoppbygging 

• Dataanalyse/statistikk 

• Tolkning/litteratursøk/diskusjon 

• Skriving og publisering 



Kvantitativ versus kvalitativ metode 

• Kvantitativ:  Måler mengder, grader og frekvenser (Hvor 
mange? Hvor ofte? Hvor mye?) – hypotesetestende 

• Kvalitativ: Beskriver og fortolker tanker, følelser, opplevelser, 
holdninger, prosesser (tekstanalyse, kategorisering  av 
meningsinnhold og sitater) – hypotesegenererende 

• Det er forskningsspørsmålet (problemstillingen) som 
bestemmer hvilken metode som er best 

• Viktig å ha kritisk holdning til generaliserbarheten av 
forskningsresultatene - seleksjonsbias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et godt råd 

• Søk veiledning i tide – det kan forhindre unødig og 
bortkastet arbeid – og gi nyttig inspirasjon 

• Det kan være veien inn i et godt forskningsmiljø 

• Det er givende å tilhøre en gruppe 



Forskningsprosessen er ikke ferdig før 
publikasjonen foreligger 

• Oversiktsartikkel (review) 

• Originalartikkel (empiri) 

• Brief communication 

• Kasuistikker (for klinikken, clinical conference) 

• Leder (editorial) 

• Kommentar – kronikk – debatt 

• Letter to the editor 



Hvilket tidsskrift? 

 

 

• Impact faktor 

• Science citation 

• Hirsch index 

• Current Opinion in Psychiatry 



Generelle betraktninger fra en redaktør 

• Hva er nytt? 

• Materialet (utvidelse, representativitet) 

• Metodene (validitet, reliabilitet, confounderbehandling, 
prospektiv vs. retrospektiv design) 

• Funnene 

• Vinklingen (f. eks. vekt på kjønnsforskjeller) 

• Nødvendig replikasjon? 



En god artikkel – og avhandling 

• Det nødvendige er med, men ikke mer 

• Språket gjør det lett å lese 

• Oversiktlige tabeller 

• Utvalgte referanser som er rettferdige og balanserte 

• Preget av godt skjønn og store kunnskaper 

• Budskapet kommer tydelig frem 



Husk 

 

• De fleste opplever tunge stunder der tanken om å avbryte 
forskerkarriæren trenger seg frem 

• Men ikke gi opp! 


