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Norges Forskningsråd forvalter ordningen Offentlig sektor-ph.d. – doktorgradsprosjekt i 

offentlig virksomhet - OFFPHD. Som det går fram av NFRs omtale av ordningen og at den 

offentlige debatten om intensjonen av ordningen, tar ordningen sikte på både å gi offentlig 

ansatte en mulighet til videreutdanning og dermed å gi offentlige etater tilgang til høyere 

kvalifiserte medarbeidere.  

 

Norges ME-forening har nå blitt informert om et doktorgradsprosjekt der tre interessenter tar 

sikte på å dra nytte av denne ordningen:   

 Veileder for prosjektet er professor Leif Edward Ottesen Kennair, Institutt for psykologi, 

NTNU. 

 Hovedsponsor for prosjektet er Viken fylkeskommune, Utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester/noen kommuner i Viken.  

 Doktorgradskandidat Live Landmark 

 

Viken fylkeskommune tar imidlertid IKKE sikte på å benytte denne stipendordningen for en 

av sine egne ansatte og slik styrke sin kompetanse. I stedet har de ansatt en privat 

næringsdrivende, Live Landmark i halv stilling i fylkeskommunen. Live Landmark er gründer 

og norsk lisenshaver for kursvirksomheten Lightning Process, en metode utviklet og eid av 

britiske Phil Parker.  

 

Det går klart fram av søknaden at Live Landmark skal bli honorert både som privat 

næringsdrivende gjennom at hun fortsetter å holde kurs dels under studiet og dels utenfor. 

Samtidig skal Viken fylkeskommune benytte NFRs ordning OFFPHD til å betale Live 

Landmark halv lønn som doktorgradsstudent under denne ordningen. Den opprinnelige 

planen la opp til en studie der LL skulle stå for kursopplegget, selv være instruktør, for så å 

teste sitt eget kurs. REK midt har imidlertid krevd at LL ikke skal ha en instruktørrolle, men 

sier ikke noe om annen aktiv deltakelse i studien. Hos Viken fylkeskommune er hun fortsatt 

oppført som prosjektleder. https://www.utviklingssenter.no/forskning/en-3-dagers-

intervensjon-for-cfs-me-hos-voksne-en-randomisert-kontrollert-studie  

 

Fra vårt ståsted virker dette som en måte å utnytte ordningen langt utenfor intensjonene ved 

opplegget. Live Landmark blir riktignok på denne måten offentlig ansatt på halv tid i de 3 

årene studien varer, men det går jo klart fram at hun ikke har vært ansatt i Viken 

fylkeskommune før studien og at det heller ikke er noen planer om at hun skal fortsette som 

offentlig ansatt etter en studie. Det går fram av prosjektplanen at dersom studien gir gode 
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resultater så ønsker Viken fylkeskommune at deres kommuner benytter Live Landmarks kurs 

til vanlig pris som  pr i dag på kr 17.000 for et 3-dagers kurs med noe oppfølging.  

 

Vi tillater oss derfor å spørre Norges Forskningsråd om intensjonen ved ordningen Offentlig 

sektor-ph.d. – doktorgradsprosjekt i offentlig virksomhet er å dekke slike opplegg basert på ad 

hoc ansettelse av folk som ikke pr oppstart er ansatt i offentlig sektor. 

 

Vi finner det riktig å legge til at Norges ME-forening samtidig har klagd på det 

forskningsetiske og metodiske opplegget av studien til NEM via REK Midt og til NTNUs 

forskningsetiske komite.  

 

Det britiske National Institute for Health and Care Excellence, NICE kom nå i november 

2020 med utkast til nye retningslinjer for diagnose og behandling av ME/CFS. Der går de nå 

ut med en klar advarsel mot fysisk anstrengelse (inklusive kurset Lightning Process):  

Physical activity  

1.11.16 Do not offer people with ME/CFS:  

• therapies derived from osteopathy, life coaching and neurolinguistic programming (for 

example the Lightning Process). https://www.nice.org.uk/guidance/gid-

ng10091/documents/draft-guideline   

 

Professor Kennair har så langt ikke forholdt seg til disse nye retningslinjene i opphavslandet 

til denne 3-dagers intervensjonen (Lightning Process, LP). REK midt ga sin betingete 

godkjenning til studien i november 2020, men var jo ikke da kjent med de nye britiske 

retningslinjene.  

 

Norges ME-forening har som sagt påklaget denne avgjørelsen både til NTNUs 

forskningsetiske komite og NEM via REK Midt og vedlegger kopier av disse klagene. 

 

 

Vennlig hilsen for Norges ME-forening 
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