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Tusen takk for at du deltar i denne studien av tidligere forskerlinjestudenter ved 

Universitet i Bergen. 

 

Målet med undersøkelsen er å kartlegge forskningsaktivitet blant ferdige 

forskerlinjestudenter fra UiB. 

 

Undersøkelsen er delt i fem deler: bakgrunn, forskerlinjeløp, avslutning, PhD, og 

forskningsaktivitet etter endt studium. Undersøkelsen er anonym. 

 

Resultatene av undersøkelsen vil bli brukt til kvalitetsforberedende arbeid ved 

Forskerlinjen og vil bli publisert i fagfellevurdert tidsskrift. 

 

 

Med vennlig hilsen, 

Anna Therese Bjerkreim, Karl Erik Müller, Ingeborg Eskerud, Anne Berit Guttormsen 

 

 

Vi ønsker først å vite litt om deg. 

 

 

Hvilket kjønn er du? 

(1) ❑ Mann 

(2) ❑ Kvinne 

 

 



Hvilket år er du født? 

_____ 

 

 

Har du innvandrerbakgrunn? 

(1) ❑ Nei 

(2) ❑ Ja, vestlig 

(3) ❑ Ja, ikke-vestlig 

 

 

Hvilket år startet du på medisinstudiet? 

_____ 

 

 

Hvilket år avsluttet du medisinstudiet? 

_____ 

 

 

Hadde du høyere utdannelse (høyskole/universitet) før opptak på medisinstudiet? 

(1) ❑ Nei 

(2) ❑ 1-3 år 

(3) ❑ >3 år 

 

 

Nåværende familiesituasjon 

(1) ❑ Singel uten barn 

(2) ❑ Singel med barn 

(3) ❑ Gift/samboer uten barn 



(4) ❑ Gift/samboer med barn 

 

 

Hadde du en deltidsjobb ved siden av studiet etter at du begynte på forskerlinjen 

(utenom sommerjobb)? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

 

 

Ble du forelder før fullført medisinstudium? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

 

 

Gjennomføring av forskerlinjen 

 

I denne delen av undersøkelsen ønsker vi å vite hva forskningen din handlet om og 

hvordan forskerlinjeprosjektet ditt ble gjennomført. 

 

 

 

  

 

 

Hva var motivasjonen din for å starte på forskerlinjen? (flere alternativ mulig) 

(1) ❑ Ønske om akademisk karriere 

(2) ❑ Ta en doktorgrad 

(3) ❑ Utvide min kompetanse 

(4) ❑ Interesse for et spesifikt fagfelt 



(5) ❑ Reise på forskningsutveksling 

(6) ❑ Bedre sjanse for å få turnusstilling eller senere klinisk stilling 

(7) ❑ Pause fra studiet 

(8) ❑ Bytte kull 

(9) ❑ Annet, vennligst spesifiser _____ 

 

 

Hvordan vil du klassifisere forskerlinjeprosjektet ditt? 

(1) ❑ Epidemiologisk/samfunnsmedisinsk 

(2) ❑ Klinisk 

(3) ❑ Laboratorie/preklinisk/paraklinisk 

(4) ❑ Annen type forskning, vennligst utdyp: _____ 

 

 

Hvor mange timer i uken (i gjennomsnitt) brukte du til forskning utenom 

permisjonsåret? 

(1) ❑ Under 5 

(2) ❑ 5-8 

(3) ❑ Over 8 (mer enn en vanlig arbeidsdag) 

 

 

Hva synes du om arbeidsbelastningen på forskerlinjen (både i permisjonsåret og 

forskning ved siden av studiet) 

(1) ❑ For lite 

(2) ❑ Passe 

(3) ❑ For mye 

 

 



Når jobbet du mest med forskning (utenom permisjonsåret)? Flere alternativ mulig. 

(1) ❑ Etter undervisning 

(2) ❑ Undervisningsfrie dager (onsdager) 

(3) ❑ Helger 

(4) ❑ Ferier 

 

 

Brukte du den undervisningsfrie ukedagen til forskning? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

 

 

Hvor ofte fikk du veiledning? 

(1) ❑ Minst én gang i uken 

(2) ❑ Omkring hver 14. dag 

(3) ❑ Regelmessig, men sjeldnere enn hver 14. dag 

(4) ❑ Sporadisk, men ved behov 

(5) ❑ Ingen veiledning 

 

 

Var veilederne dine tilgjengelige for veiledning og spørsmål i hele 

forskerlinjeperioden? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

(3) ❑ Vet ikke 

 

 

Hvordan hadde du mest kontakt med veileder(ne)? 

(1) ❑ E-post 



(2) ❑ Telefon, Skype eller liknende 

(3) ❑ Møter 

 

 

Var du fornøyd med veiledningen? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Delvis 

(3) ❑ Nei 

 

 

Var det eller hadde det tidligere vært andre forskerlinjestudenter i 

forskningsgruppen din? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

(3) ❑ Vet ikke 

 

 

Hadde forskningsgruppen du tilhørte jevnlige møter? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

(3) ❑ Vet ikke 

 

 

Var du involvert i øvrig arbeid i forskningsgruppen din (andre forskningsprosjekter, 

undervisning, veiledning)? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

 

 



Hadde du noen gang konflikter med veiledere eller andre i forskningsgruppen? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

(3) ❑ Vet ikke 

 

 

Hadde du ambisjoner eller ønske om en akademisk karriere (stilling på 

universitet/høyskole) på medisinstudiet? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

(3) ❑ Vet ikke 

 

 

Er du tilfreds med å ha gått på forskerlinjen? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Delvis 

(3) ❑ Nei 

 

 

Fullførte du medisinstudiet med godkjent forskerlinje? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

 

 

Hvor mange semestre var du student på forskerlinjen? 

_____ 

 

 



Hvorfor sluttet du? (Flere svaralternativ mulig) 

(1) ❑ Mistet interesse for prosjektet 

(2) ❑ Prosjektet var ikke egnet for en medisinstudent (for eksempel for omfattende prosjekt) 

(3) ❑ Prosjektet gikk for mye utover medisinstudiet 

(4) ❑ Problematisk forhold til veileder eller forskningsgruppe 

(5) ❑ Personlige grunner 

(6) ❑ Annet  _____ 

 

 

Vurderte du noen gang å slutte på forskerlinjen 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

 

 

Hva var grunnen til at du vurderte å slutte? 

(1) ❑ Mistet interesse for prosjektet 

(2) ❑ Prosjektet var ikke egnet for en medisinstudent (for eksempel for omfattende prosjekt) 

(3) ❑ Prosjektet gikk for mye utover medisinstudiet 

(4) ❑ Problematisk forhold til veileder eller forskningsgruppe 

(5) ❑ Personlige grunner 

(6) ❑ Annet  _____ 

 

 

Hvordan leverte du? 

(1) ❑ Publisert artikkel som førsteforfatter 

(5) ❑ Publisert artikkel som andreforfatter 

(4) ❑ Manuskript 

(3) ❑ Fullførte ikke 

(6) ❑ Annet, vennligst spesifiser _____ 



 

 

Ble manuskriptet senere publisert i fagfellevurdert tidsskrift? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

 

 

Hvor mange publiserte/aksepterte originalartikler publiserte du i fagfellevurdert 

tidsskrift som første- eller andreforfatter før fullført medisinstudium? 

(1) ❑ Ingen 

(2) ❑ 1 

(3) ❑ 2  

(4) ❑ 3 eller flere 

 

 

Skrev du andre typer artikler før fullført forskerlinje (review, kommentar, brev til 

redaktør eller liknende) 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

 

 

Har du andre kommentarer til tiden din som forskerlinjestudent? 

_____ 

 

 

PhD 

En del går videre med doktorgrad etter medisinerstudiet og forskerlinje. Her ønsker vi 

å kartlegge hvordan eventuelt doktorgrad ble gjennomført. 



 

  

 

 

Har du etter endt studium eller senere søkt om doktorgradsstipend? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

 

 

Søkte du PhD-stipend rett etter fullført medisinstudium (før turnus)? 

(1) ❑ Ja, og begynte i stillingen 

(2) ❑ Ja, og takket nei til stillingen 

(3) ❑ Ja, men fikk ikke tilbud om stilling 

(4) ❑ Nei 

 

 

Hvorfor søkte du ikke rett etter studiet? 

(1) ❑ Ville heller jobbe klinisk 

(2) ❑ Mistet interesse for prosjektet 

(3) ❑ Manglende motivasjon for videre forskning 

(4) ❑ Prosjektet var ferdig/ stoppet/ ikke mulig å ta PhD på prosjektet 

(5) ❑ Andre grunner, vennligst spesifiser  _____ 

 

 

Hvilke(n) type stipend søkte du på? 

(1) ❑ UiB (øremerkede midler for forskerlinjestudenter) 

(2) ❑ UiB (ikke øremerkede midler for forskerlinjestudenter) 

(3) ❑ Helse-Vest 

(4) ❑ Forskningsrådet 



(5) ❑ Annet  _____ 

 

 

Hvilke(n) type stipend fikk du? 

(1) ❑ UiB (øremerkede midler for forskerlinjestudenter) 

(2) ❑ UiB (ikke øremerkede midler for forskerlinjestudenter) 

(3) ❑ Helse-Vest 

(4) ❑ Forskningsrådet 

(5) ❑ Annet  _____ 

 

 

Hvorfor søkte du om PhD-stipend? (flere alternativ mulig) 

(1) ❑ Ønsket en karriere innenfor forskning/universitet 

(2) ❑ Ønsket å stille sterkere i arbeidslivet 

(3) ❑ Bedre mulighet på øremerkede stillinger enn frie stipendiatstillinger 

(4) ❑ Ønsket av veileder 

(5) ❑ Ønsket av andre 

(6) ❑ Passet livssituasjonen min 

(8) ❑ Doktorgrad ga fratrekk i spesialiseringstid 

(7) ❑ Andre grunner  

 

 

Hvis du har gått videre med PhD, er dette en fortsettelse av forskerlinjeprosjektet 

ditt? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

(3) ❑ Ikke aktuelt, fortsatte ikke med doktorgrad 

 

 



Når leverte du avhandlingen i forhold til normert tid? 

(1) ❑ Tidligere (vennligst spesifiser hvor mange måneder)  _____ 

(2) ❑ Til normert tid 

(3) ❑ Etter normert tid 

(4) ❑ Er ikke ferdig 

(5) ❑ Fullførte ikke 

(6) ❑ Har ikke begynt på PhD 

 

 

Hvorfor har du ikke søkt PhD-stipend? (flere alternativ mulig) 

(1) ❑ Ville heller jobbe klinisk 

(2) ❑ Mistet interesse for prosjektet 

(3) ❑ Manglende motivasjon for videre forskning 

(4) ❑ Prosjektet var ferdig / stoppet / ikke mulig å ta PhD på prosjektet 

(5) ❑ Manglende progresjon i spesialisering (doktorgrad teller ikke i spesialisering)  

(6) ❑ Annen grunn, vennligst spesifiser _____ 

 

 

Ble det utlyst øremerkede stillinger for ditt kull? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

(3) ❑ Vet ikke 

 

 

Fikk du informasjon om muligheten for å søke på en stipendiatstilling ved UiB rett 

etter medisinstudiet? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

(3) ❑ Vet ikke 



 

 

Hvor fikk du informasjonen fra? (mulig å velge flere svaralternativer) 

(1) ❑ Forskerlinjeadministrasjonen 

(2) ❑ På nettsider til UiB 

(3) ❑ Jobbsøkerportal 

(4) ❑ Veileder 

(5) ❑ Andre forskerlinjestudenter 

(6) ❑ Annet  _____ 

 

 

Oppmuntret veileder(e) deg til å gå videre med en PhD? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

(3) ❑ Vet ikke 

 

 

Hvis du kunne velge på nytt, ville du ha søkt PhD-stipend? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

(3) ❑ Vet ikke 

 

 

Har du fullført PhD? 

(1) ❑ Ja, årstall  _____ 

(2) ❑ Holder på 

(3) ❑ Nei 

 

 



Aktivitet etter forskerlinjen og eventuell PhD 

 

Et av målene med forskerlinjen er å rekruttere leger til forskning. Derfor ønsker vi å 

vite om du har forsket etter fullført medisinerstudiet. 

 

  

 

 

Hva slags stilling har du nå? 

(1) ❑ Klinisk 

(2) ❑ Kombinert klinisk/ forskning (for eksempel D-stilling) 

(3) ❑ Universitetsstilling/ forskerstilling 

(4) ❑ Annet, vennligst spesifiser:  _____ 

 

 

Holder du på med spesialisering? 

(1) ❑ Ja, (vennligst spesifiser) _____ 

(2) ❑ Ferdig spesialist (vennligst spesifiser) _____ 

(3) ❑ Nei 

 

 

Er spesialiseringen innenfor det fagfeltet du forsket på? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

 

 

I de påfølgende spørsmålene spør vi om publisering av originalartikler i 

fagfellevurderte tidsskrift. 



 

 

Hvor mange originalartikler som førsteforfatter har du publisert? 

_____ 

 

 

Hvor mange originalartikler som sisteforfatter har du publisert? 

_____ 

 

 

Hvor mange vitenskapelige artikler har du publisert totalt (ikke nødvendigvis som 

førsteforfatter eller sisteforfatter)? 

_____ 

 

 

Når publiserte du din siste artikkel? 

(1) ❑ I år 

(2) ❑ Innen siste 2 år 

(3) ❑ Over 2 år siden 

(4) ❑ Har ikke publisert artikkel 

 

 

Har du publisert andre typer artikler (review, kommentar, debattinnlegg, annet)? 

(1) ❑ Ja, innenfor siste 2 år 

(2) ❑ Ja, men over 2 år siden 

(3) ❑ Nei 

 

 



Har du publisert artikler eller liknende i andre typer medier som har vært relatert til 

forskningen din (aviser, ukeblad etc.)? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

 

 

Er du fortsatt aktiv innen et forskningsfelt? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

 

 

Driver du studentundervisning (på høyskole eller universitet)? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

 

 

Er du eller har du vært veileder for studenter? 

(1) ❑ Særoppgave (medisin) 

(2) ❑ Mastergrad 

(3) ❑ Doktorgrad 

(4) ❑ Annet _____ 

(5) ❑ Nei 

 

 

Har du ambisjoner eller ønske om en akademisk karriere? 

(1) ❑ Ja 

(2) ❑ Nei 

(3) ❑ Vet ikke 



 

 

Er det noe du ønsker at vi bør få med i studien, som vi ikke har spurt om? 

_____ 

 

 

Tusen takk for at du har deltatt i studien! 

 

 

  

 

 


