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En organisasjon er et hjelpemiddel for den enkelte person 
og samfunnet til å skape gode, kostnadseffektive og sikre 
produkter. Sykehusene skal produsere helsetjenester, 

undervisning, medisinsk forskning og formidling. For univer-
sitetene er produktene forskning, undervisning og formidling. 
LVS har det fromme håp at den nye kommunale helse og om-
sorgsloven også vil omfatte medisinsk forskning og undervisning 
i tillegg til helse- og omsorgstjenester.

Klar for omorganisering?
Omorganiseringer foregår kontinuerlig i et moderne, 
konkurranseutsatt og demokratisk samfunn.  Store omorgani-
seringer i sykehusene foregår på mange nivå og mange steder i 
Norge, ikke minst synliggjort i media ved prosessen omkring 
etablering av Oslo Universitetssykehus (OUS). Universitetene 
med medisinske fakultet er komplekse og heterogene organisas-
joner med en 200 år lang historie i Oslo og med mindre enn 70 
års tilstedeværelse ved de tre andre breddeuniversitetene. Ved de 
medisinske fakultetene foregår også stadige interne omorgani-
seringer, men ikke av en slik størrelsesorden og i samme tempo 
som ved sykehusene, og store fusjoner mellom høyskoler og 
universiteter er ikke gjennomført.
Er dagens organisasjon den optimale for å skape den beste 
medisinske forskning, den beste legeutdannelse og de 
beste helsetjenester?  Sykehusene finansiert via Helse- og 
Omsorgsdepartementet, har blitt store pådrivere for medisinsk 
forskning, for grunn-, turnus-, spesialist- og videre- og etter-
utdannelsen av leger og for nasjonale medisinske kompetans-
esentre, men forskningskompetanse mangler ofte i ledelsen på 
alle nivå. Universitetene er i ferd med å bli en mindre aktør 
for å skape ny medisinsk viten og kompetente arbeidstagere til 
helsevesenet. 
Syke personer, en forutsetning for relevant medisinsk forskning 
og undervisning, finnes i sykehus og kommunehelsetjenesten.  
I et universitet med et meget bredt forskningsspekter og et titalls 
fakulteter vil medisinsk forskning og undervisning få et mindre 
fokus i konkurransen om prioritering av statlige forsknings- og 
undervisningsmidler. Alle evalueringer av medisinsk forskning i 
Norge med utenlandske rådgivere, 
anbefaler at vi skaper større forskningsenheter hvor de viten-
skapelige hodene og det vitenskapelige utstyr utnyttes bedre, og 
hvor administrasjonen slankes.

Akademi OG Sykehus i ett?
Kontaktnettet for leger i faste vitenskapelige stillinger ved 
universitetene er stort (se figuren) og nærmere 80 % av disse 
legene har en nødvendig fagspesialistutdannelse i tillegg til 
forskerutdannelsen. Nesten alle disse legene har samtidig anset-
telse ved universitetssykehus, og har slik to eller flere arbeids-
givere. Tilknyttinger til annet praktisk legearbeid er stillinger i 
kommunehelsetjenesten eller Folkehelsa. Dessuten er det store 
kontaktflater til akademisk forskningsmiljø i inn- og utlandet 
og til nasjonale og internasjonale industrielle bedrifter. Faglige 
vitenskapelige kontakter ved det lokale universitetet, utenom de 
i eget medisinske fakultet, er meget begrenset for de fleste leger 
i vitenskapelige stillinger. 

Utfordringene for leger i vitenskapelige stillinger med to arbe-
idsgivere er tallrike, og manglende integrering av de to hindrer 
en god tilrettelegging for medisinsk forskning og utdannelse av 
leger. 
En fullstendig integrering av medisinsk forskning og veiledn-
ing i praktisk legearbeid med undervisning på alle nivå fram til 
kvalitetssikrede, gode helsetjenester er en visjon som har fått 
fotfeste hos mange. 

3

En felles ledelse med felles ansvar for medisinsk forskning, legeutdannelse og 
helsetjenester ved universitetssykehus og medisinsk fakultet vil gi høyere kvalitet. 
Bør ikke en slik organisasjon være et forsøk verdt?

AkADEMiSkE MEDiSinSkE SEntrA?

AV AMUND GULSVIK, LEDER LVS

 ”
En organisasjon er et hjelpemid-
del for den enkelte person og 

samfunnet

 ”
Er dagens organisasjon den 

optimale for å skape den beste 
medisinske forskning, den beste 

legeutdannelse og de beste 
helsetjenester?
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Integreringen er frivillig etablert ved alle 8 universitetsbyene 
med medisinske skoler i Nederland over 10 år. Her er en ledelse 
og et felles ansvar for medisinsk forskning, legeutdannelse og 
helsetjenester. Denne organisasjonen, ”University Medical 
Centre”, har gitt medisinsk forskning av høy kvalitet, en inter-
nasjonal anerkjent legeutdannelse og gode, forskningsbaserte 
helsetjenester. Her har man også bevart den kreativitet som 
forskning krever. 

På frivillig basis, og når det er ønsket av de ansatte, bør 
vi forsøke en slik organisering i Norge. Stortingets poli-
tikere, eierne (Helse- og omsorgsdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet), og ledelsene av helseforetakene og 
universitetene bør se muligheten og legge til rette for en slik 
utvikling.  Jeg oppfordrer herved alle LVS medlemmer til å ta 
debatten ved eget universitet!

Med ønske om en fin vår, 

Amund Gulsvik, leder LVS ”
Utfordringene for leger i viten-

skapelige stillinger med to 
arbeidsgivere er tallrike
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turnuStjEnEStE og DEn 
toMME kryBBEn

Det er mye riktig i ordtaket ” Når krybben er tom, bites 
hestene”. Og aldri har det vel det ordtaket passet mer 
treffende på situasjonen rundt turnustjenesten enn nå. 

Fortvilte medisinstudenter settes opp i mot hverandre; innland 
imot utland, i kampen for å sikre seg dette nødvendige steget 
inn i legeyrket. Dessverre er det en del politikere og byråkrater 
som finner situasjonen egnet til å ri egne kjepphester, som å la 
turnuslegene seile sin egen sjø (finne sin obligatoriske jobb selv) 
samtidig som de skal dekke opp de svarte hullene i psykiatrien, 
geriatrien, rusmedisinen……Eller si at løsningen er at univer-
sitetene overtar. Mot honorering selvfølgelig. 

Overtar hva da?
En gang var turnustjenesten der hvor du la grunnlaget for 
senere legegjerning, og den obligatoriske tjenesten var en slags 
dugnad for helsevesenet, som gikk på omgang blant nyut-
dannede leger. I dag er den blitt et nåløye, og kommer du 
igjennom, forteller mange (særlig på større sykehus) at de føler 

seg som grus i maskineriet – og blir gjort oppmerksomme på 
det også. Dersom turnustjenesten ikke bare svikter på antall 
plasser, men også på innhold, er det på tide å se nærmere på 
den. Kanskje står den for fall? Det vil imidlertid få store ring-
virkninger for dagens sykehus, og vi som er i fag hvor vi ikke 
har hatt turnusleger, må når vi får nykommere uten turnustjen-
este ha en helt annen oppfølging og opplæring.
Legeforeningen deltar aktivt i debatten rundt turnus, og det er 
viktig at LVS engasjerer seg også. Man er imidlertid tjent på å 
fokusere på faglighet og forsvarlighet, og ikke la oss rive med av 
vikarierende argumenter og lettvinte løsninger på dagens andre 
helseutfordringer.

Denne lederen er min siste som redaktør i LVS INFO. Jeg vil 
takke alle lesere for hyggelige tilbakemeldinger. En forening står 
og faller på medlemmenes engasjement, og det er viktig i frem-
tiden at  LVS jobber for å være både åpen og inkluderende.

AV JANA MIDELFART HOFF, REDAKTØR

Redaktør: Jana Midelfart Hoff, e-mail: jana.midelfart.hoff@helse-bergen.no 
adr. Nevrologisk avd. Haukeland universitessykehus, 5021 Bergen

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

Foto side 1: Lege/forsker Øystein Tveiten, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen. 

ORDET FRITT:  Skriv til LVS INFO

Hovedtillitsvalgt/varatillitsvalgt ved universitetene

Svend Davanger Universitetet i Oslo
Henrik Huitfeldt (vara) Universitetet i Oslo

Amund Gulsvik Universitetet i Bergen
Einar Svendsen (vara) Universitetet i Bergen

Helge Bjørnstad Pettersen NTNU, Trondheim
Anna Midelfart (vara) NTNU, Trondheim

Yngve Figenschau  Universitetet i Tromsø
Knut A. Holtedahl (vara) Universitetet i Tromsø
Gro Østli Eilertsen (vara) Universitetet i Tromsø
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Omlegging av turnus – forslaget om nybegynnerstillinger
Turnustjenesten har lenge vært en flaskehals for unge leger, og 
problemet har vært økende siste år med ventelister og ventetid. 
I tillegg har nok ulike politiske krefter sett på turnus som en 
mulighet til å dekke opp legemangel i grisgrendte spesialiteter.
Uansett motivasjon, har mange sett på et behov for å gjøre noe 
med turnustjenesten, noe som foranlediget Helsedirektoratet til 
å komme med et forslag til ny turnusordning mars 2010. Dette 
forslaget var på høring i Legeforeningen i år:
I korthet går den nye ordningen ut på at:
 - Dagens turnustjeneste blir avviklet og erstattet med toårig 
nybegynnerstilling,
fordelt med ett år i spesialisthelsetjenesten og ett år i 
kommunehelsetjenesten.
 - Nybegynnerstillingen skal inngå i spesialiseringen. 
- De nyutdannede legene må søke nybegynnerstilling direkte 
og arbeidsgiver velger og ansetter
- Sentral fordeling av stillinger via loddtrekking faller bort.
- Helsedirektoratet vil hvert år fastsette antall stillinger.
- Det anføres i oppsummeringen fra Helsedirektoratet at dette 
forslaget både skal være en billigere ordning enn nåværende, og 
ikke minst at Staten slipper sitt arbeidsgiveransvar.

Utfordringer og problemer med forslaget
Noe må gjøres med turnustjenesten. Men forslaget, slik det er 
skissert fra Helsedirektoratet synes ikke å være egnet til å løse 
dagens utfordringer. Dersom dette vedtas, må det få kon-
sekvenser også for utdanningen ved fakultetene. Det er også en 
del helt klare skjær i sjøen:
- Bortfall av generell kompetanse hos nyutdannede leger. Et viktig 
fundament for norske legers praksis og for vårt desentraliserte 
helsevesen, har vært at legene evner å identifisere behandling-
strengende tilstander utenfor eget fagområde. Vi anser det 
derfor som problematisk at den generelle tjeneste i indreme-
disin og kirurgi nå skal vike for ett års tjeneste i andre fag 

(foreslåtte fag er foruten indremedisin og kirurgi også pediatri, 
ortopedi, psykiatri, revmatologi). Det anføres at manglende 
generell kompetanse nok må kompenseres for å ivareta pasien-
tsikkerhet. Blant annet må alle sykehusfag sine konsulttjenester 
bygges kraftig ut, og man må se på omlegging av vakttjeneste 
og akuttmottak. Spørsmålet er om dette også må kompenseres 
for i utdanningen av medisinstudenter?
- Konsekvenser for avdelingsdrift. For avdelinger som skal ha 
nybegynnerstillinger, må det bety at driften må omlegges. Man 
kan ikke forvente at nybegynnerlegene har vaktkompetanse, 
slik at det kan tvinge seg frem en ordning med doble vaktsjikt. 
Dette er jo etablert i dag på indremedisin og kirurgi, men er 
ellers snarere unntaket enn regelen ved andre avdelinger. Å 
måtte øke legeantallet for disse avdelingene samt å endre vakt-
struktur, vil klart ha økonomiske konsekvenser. Man kan derfor 
undre seg på om avdelingene vil ta seg råd til slike stillinger? 
- Manglende harmonisering med EU/EØS. Som 
Legeforeningen allerede har påpekt, er to års tjeneste etter 
endt studium ikke i tråd med praksis i EU. Et slikt system 
vil dermed innebære en betydelig ulempe for leger utdannet 
i Norge fremfor i andre land, og kan også føre til en uheldig 
vridning på arbeidsmarkedet. Det bør ikke være en hemsko for 
norske leger å være utdannet i Norge!

-  Nedkorting av spesialiseringstid. Vi forstår forslaget dithen, at 
man ved å innlemme denne tiden i spesialiseringen, vil kutte på 
den øvrige tiden, slik at tiden totalt sett blir lik. Dette er vi og 
LVS skeptiske til. Allerede nå er forskningen ”ofret” på effek-
tiviseringens alter i spesialitetene indremedisin og kirurgi, hvor 
man på grunn av et politisk ønske om kortere utdanningstid, 
har gått med på å kun gi et halvt års uttelling for forskning og 
doktorgrad.. Fremtidens nevrologer for eksempel, vil da kunne 
ha en utdanning som i tillegg til nybegynner tjenesten kun in-
nebærer 21/2 års nevrologi (fratrekk av nevrokirurgisk tjeneste 
og evt.forskning). Det er bekymringsfullt! 

Utfordringer i 2011: 

nybegynnerstillinger 
og faste stillinger 

AV JANA MIDELFART HOFF, REDAKTØR 
OG PETTER SANAKER, STyREMEDLEM
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Faste LIS-stillinger og konsekvenser for 
forskningsrekruttering.
Legeforeningen har vedtatt at faste stillinger skal være normen 
for leger, og Helse- og omsorgsdepartementet har bedt foretak-
ene sørge for at flest mulig av leger i spesialisering får faste still-
inger for å gi yngre leger større forutsigbarhet i forhold til egen 
arbeidssituasjon, og kort sagt arbeidsforhold som er mer i tråd 
med arbeidslivets generelle bestemmelser enn slik det er i dag, 
da den store massen av LIS-ere lever fra vikariat til vikariat.
Styrket rekruttering av unge legeforskere har vært og er et av 
LVS’viktigste mål. Bedret og spesielt tidlig rekruttering er også 
målet for utbyggingen av forskerlinjeordningen ved fakultetene, 
der forskning mot PhD-grad er tenkt som en direkte fortset-
telse av embedsstudiet, altså før turnustjenesten. Samtidig vet 
vi at også nyutdannede cand med uten forskerlinjebakgrunn 
i mange tilfeller har gått inn i forskning før turnus. Det etter 
hvert betydelige problemet med ventetid på turnus kan nok 
ha lagt ytterligere lodd på vektskålen for dem som har øynet 
mulighet for forskerkarriære.
Både avviklingen av turnusordningen og omstillingen til faste 
LIS-stillinger kan få konsekvenser for legeforskerrekrutteringen 
på flere måter. Uten at vi har gjort noen dyptpløyende analyse 
av dette, kan vi tenke oss flere scenarioer, både med positivt og 
negativt fortegn for forskningsrekrutteringens del:
-  En kan tenke seg at konkurransen om LIS-stillinger vil 
hardne til, og at akademisk meritt vil kunne legge vekt på skåla 
i denne sammenheng (dette fordrer at PhD vektes i en eller 
annen form ved tilsetting, noe som i dag vil variere iht den 
enkelte avdelings forskningsprofil)
- På den annen side er det ikke regelen i arbeidslivet at permis-
jon fra en fast stilling gis for så lang tid som et PhD-løp krever, 
og oppsigelse av stilling for å gå over i forskning kan medføre 
at man havner bak i køen ansiennitetsmessig i forhold til kol-
leger som blir i klinikken. En naturlig løsning på dette vil være 
de kombinerte PhD/spesialiseringsstillingene som er under 
utprøving.

- Når trekningssystemet for turnusvalg faller bort og søk-
ing skal skje på det ”åpne marked”, kan studentene se etter 
muligheter for å bedre sjansene for attraktive begynnerstillinger 
i sentrale strøk. Vi vil tro at forskerlinjestudenter som gjennom 
forskerutdanningen har knyttet forbindelse til en klinisk avdel-
ing, der de også vil kunne ha fått klinisk trening parallelt som 
vikarer, vil være i god posisjon for å få attraktive begynnerstill-
inger. Dette kunne på sikt styrke rekrutteringen, men da med 
et fortrinn for kliniske disipliner og da de som er de ”heldige 
utvalgte” disipliner for begynnerstillinger. Dersom det i stedet 
for den enkelte arbeidsgivers tilsettingsskjønn for eksempel 
legges til grunn et poengsystem der også PhD er vektet, vil 
fortrinnet kunne fordeles likere mellom forskningsfeltene

Utfordringene i 2011 
Vi håper at de styrende myndigheter tar tilbakemeldingen 
fra Legeforeningen, deriblant LVS og en rekke fagmedisinske 
foreninger på alvor. Intensjonene bak forslaget om avvikling 
av turnustjenesten er gjerne gode, men tiltakene mangelfulle. 
Vi ønsker også å problematisere at det er uhensiktsmessig å 
påkoste unge mennesker en dyr utdanning, for så å ikke la dem 
kunne bruke den videre. All den tid autorisasjon krever plikt-
tjeneste. Faste stillinger for LIS ønsker vi velkommen, men vi 
maner til vidsyn i forhold til hvilke konsekvenser omleggingen 
kan ha for rekrutteringen og levedyktigheten til medisinsk 
forskning, perspektiver som må være med helt fra bunnen når 
en ny stillingsstruktur skal formes.

La oss høre fra deg.
LVS-info og LVS-styret tar mer enn gjerne imot innspill 
fra leserne om hvordan endringer i turnusordning og LIS-
stillingsstruktur kan ramme/svekke/styrke/påvirke den lege-
drevne medisinske forskningen.

trEngEr Du En FAgForEning SoM kAn 
tALE Din SAk SoM LEgE og ForSkEr?

MELD DEG INN I LVS! ØKT STØRRELSE GIR ØKT SLAGKRAFT.

Ta kontakt med: Britt C. Thoresen, sekretær.  • Tlf. 23 10 91 56
 E-post: britt.thoresen@legeforeningen.no
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Professor emeritus med arbeidsplass hos tidligere arbeidsgiver har lang tradisjon og har vært god senior-
politikk. Innskrenkninger i denne retten med krav til gjenytelser i form av blant annet pålagte undervis-
ningstimer er forsøkt innført ved medisinske fakulteter i Bergen og Oslo. LVS har avvist slike forslag med 
henvisning til hva professores emeriti gir fakultetene av økonomiske belønningsmidler ved vitenskapelige 
artikler og forskningsveiledning.

I alt 145 av totalt 670 medlemmer i LVS er 67 år eller eldre 
og derav er det 42 medisinske professorer i fortsatt i lønnet 
hovedstilling. Hvor mange pensjonerte, tidligere viten-

skapelige ansatte som fortsatt utfører medisinsk forskningsar-
beid ved instituttene, er ukjent. Antall pensjonerte professorer 
vil øke kraftig i de kommende år. Ved Universitetet i Bergen 
har fakultetet antatt at 40 professorer i 100 % fast stilling vil gå 
av med pensjon i løpet av neste 10 års periode.

Bruken av tittelen professor er regulert i § 6-7 punkt 1 
og 3 i Loven om Universiteter og høyskoler fra 2005. 
Stillingsbetegnelsen professor kan bare benyttes om stillinger på 
høyeste vitenskapelige eller kunstneriske nivå ved universiteter 
eller høyskoler som har akkreditering som institusjon eller for 
enkeltstudier etter loven. Den som har hatt stillingen med 
vernet tittel etter første ledd i minst ti år eller som etter tjenes-
tetid blir pensjonert fra slik stilling har rett til å bruke tittelen. 
Emeritus er et latinsk ord som oversettes til uttjent, avgått eller 
pensjonert. Ordningen med professor emeriti med fortsatt mu-
ligheter for arbeidsplass hos den statlige arbeidsgiver er etablert 
ved alle medisinske fakulteter i Norge.

Aktuell sak i Bergen.
Det akademiske kollegium ved universitetet i Bergen hadde i 
2001 en sak om retningslinjer for tilgang til arbeidsplasser for 
professor emeriti ved universitetet. Det ble foreslått at emeriti 
legger ved søknaden om arbeidsplass en enkel faglig plan med 
en viss tidshorisont. Denne planen skal ikke overprøves, men 
fungere som en dokumentasjon på at det foreligger en plan for 
bruk av de resursene som universitetet kan tilby. Regelverket 
ble imidlertid praktisert ulikt også innenfor samme insti-
tutt. Noen fikk tilbud om arbeidsplass, andre ikke. I 2009 
ble der fra rektor og universitetsdirektøren sendt et brev til 

fakultetsledelsen hvor man ba om at emeriti så vidt mulig får 
tilgang til en arbeidsplass med nødvendig infrastruktur. Videre 
bør en gjennomføre samtaler med aktuell emeritus/emerita i 
god tid før de går av med pensjon, for å avklare hva den enkelte 
eventuelt planlegger for videre faglig aktivitet.

Legeforeningen og Akademikerne i Bergen har tidligere et-
terlyst en gjennomgang av fakultets seniorpolitikk. Professor 
emeritus ordningen er en viktig del av dette. I mars 2010 
fremmet fakultetsledelsen forslag om å endre retningslinjene. 
Ordningen med arbeidsplass for professor emeritus hadde 
tidligere fungert slik at professor søker, instituttet stadfester at 
søkeren oppfyller krav til tildeling av arbeidsplass, mens dekan 
og fakultetsdirektør godkjenner tildelingen av arbeidsplass. 
Fakultetet ønskte å endre retningslinjene ved å delegere myn-
digheten for avgjørelse til instituttleder ettersom instituttet 
har bedre grunnlag for å vurdere behov og mulighetene ved 
sin enhet. Videre anga de ønsker om gjenytelser av professor 
emeritus/emerita med ulønnet deltagelse i den obligatoriske 
studentundervisningen, sensorvirksomhet eller custosfunksjon 
under disputas. Fakultetet hadde i de senere år systematisk 
brukt emeriti til custosfunksjonen hvor instituttet dekket 
drosjeutgifter hjem fra doktormiddag. Blant noen emeriti har 
dette vært oppfattet som en hyggelig forespørsel og ikke som et 
pålegg om ubetalt arbeid.
LVS oppfattet fakultets forslag om nye retningslinjer og gjeny-
telser for tildeling av professor emeritus arbeidsplass som per-
sonalpolitisk uklokt både ovenfor de som kan ha tjent mange 
år ved disse institusjonene og for fremtidig rekruttering til 
instituttets fremste vitenskapelige stillinger. Vi var også betenkt 
over at det var instituttlederen og ikke instituttrådet som ble 
gitt myndigheten til å tilby den pensjonerte professoren fortsatt 
arbeidsplass.

  EVA GERDTS OG AMUND GULSVIK 
 INSTITUTT FOR INDREMEDISIN, UNIVERSITETET I BERGEN

arbeidsplass 
for professores emeriti 
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Det sier seg selv at mange medisinske professorer ved opp-
nådd aldersgrense fortsatt har pågående forskningsarbeid eller 
forskningsveiledningsoppgaver. Instituttene vil være interessert 
at disse ferdigstilles. Universitets belønningsmidler til institut-
tene for produksjon av vitenskapelige artikler og kandidater 
med PhD kompetanse vil mer en kompensere for de timene 
professores emeriti anvender arbeidsplass og infrastruktur ved 
instituttet. 

Retningslinjene for fakultetet ble deretter endret og lyder i dag:
Instituttet vurderer søknaden og tildeler eventuelt arbeidsplass 
ved instituttet dersom søkeren oppfyller minst ett av følgende 
vilkår:
• Bidra i undervisning og rettledning ved instituttet
• Publiserer 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 innfries av 
tidligere fast vitenskapelige ansatte som ønsker videre arbe-
idsplass ved fakultetet.

Arbeidsplassen blir godkjent for to år første gang vedkom-
mende søker, og utover de to årene  kan en senere søke for ett 
år om gangen. Det er en forutsetning at arbeidsplassen blir be-
nyttet fast og jevnlig. Den enkelte professor emeritus må melde 
fra til instituttledelsen ved lange fravær. Ved fravær i mer enn 
6 måneder vil retten til arbeidsplass falle bort. LVS ønskte at 
ordningen ble en produktiv arbeidsplass for professores emeriti 
og til glede for forskningsgruppen som den enkelte tilhører.

Aktuell sak i Oslo
Som ledd i universitets seniorpolitikk har Fakultetsdivisjon 
Rikshospitalet siden januar 2007 stilt et kontor med tre 
arbeidsplasser til rådighet for vitenskapelig personale som har 
fratrått sin universitetsstilling ved oppnådd pensjonsalder. 
Kontoret er tiltenkt de som fortsatt ønsker å ha en tilknytning 
til universitetsmiljøet for å forske, arbeide med lærebøker eller 
andre oppgaver i forbindelse med undervisning/foredrag, egne 
studier osv.

Romutvalget for ”Emerituskontoret” har bestått av tre profes-
sores emeriti som har fordelt tre arbeidsplasser, gitt informasjon 
til eventuelt nye brukere samt utarbeidet årsrapporter. Man 
søker om arbeidsplass for hele eller halve ukedager, evt flere 
dager i uken. Tildeling for mer enn en dag i uken er avhengig 
av antall søkere.  De fleste dagene i uken har arbeidsplassene 
vært i bruk. Årsrapporter viser at det har vært en jevn pub-
likasjon av vitenskapelige artikler i internasjonale og nasjonale 
tidsskrift og veiledning av stipendiater.

Ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo ble det i april 
2010 utarbeidet et forslag til fakultetsstyret for nye retningslin-
jer for professor emeritus hvor følgende vilkår må være oppfylt 
for å få tildelt arbeidsplass:
• Søkeren må ha tilknytning til en forskergruppe, eller være 
i direkte dialog med faglig leder av enheten han/hun vil være 
tilknyttet når det gjelder forskningsvirksomhet.
• Søkeren må bidra i undervisning og veiledning ved insti-
tuttet tilsvarende 100 timer per år (inkl. forberedelse ihht 
fakultets retningslinjer). Undervisning/veiledning kan etter 
avtale erstattes av annet arbeid. Avtalt arbeid utover dette hon-
oreres etter satser for pensjonister.
Det er helt uakseptabelt for LVS at professores emeritii skal ar-
beide med undervisning av studenter uten at dette er en frivillig 
avlønnet virksomhet. En håper at fakultetet i Oslo vil innse 
urimelighetene i sitt forslag og omformulere sine retningslinjer 
i tråd med fakultetet i Bergen.

Konklusjon
Ordningen md professor emeriti som har arbeidsplass ved 
det medisinske fakultet, er god seniorpolitikk. Fleksibilitet 
er nødvendig da den enkelte vil ha ulike forutsetninger og 
ønsker for at de fortsatt skal bidra med sin kompetanse og sine 
resurser. Fakultetsledelsen bør ha medarbeidersamtale i god 
tid før professoren går ut av lønnet ansettelse. Dårlig økonomi 
og manglende budsjettbalanse har medført forslag fra noen 
fakultetsadministrasjoner om ulønnete forpliktelser som gjeny-
telse for arbeidsplassen. Dette opplever vi som urimelig enten 
det dreier seg om ulønnet custos virksomhet, undervisning-
stimer i den obligatoriske grunnutdannelsen av legestudenter 
eller sensorarbeid.

tA kontAkt!
• Har du synspunkt vedrørende lønns- og arbeidsforhold? Er det saker innenfor 
 medisinsk forskning eller legeforskeres arbeidsvilkår du brenner veldig for? 
 SKRIV OM DET I LVS-INFO! 
 Har du spørsmål, er LVS’sekretariat og LVS’styret klare til å svare på dine spørsmål.

• Morsomme historier fra undervisning eller forskerliv? Del dem med andre! 
 I spalten ”Smilehullet” er det fritt frem!

Redaktørens adresse: Jana Midelfart Hoff, Nevrologisk avdeling, 
Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen. E-mail. jana.midelfart.hoff@helse-bergen.no
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indre-
medisineren: 

- akademiker 
eller hånd-
verker?  

Bakgrunn
I en overgangsperiode fram til 31.12.2014 kan man følge både 
nye og gamle regler, men fra 2015 teller ikke lenger forskn-
ingstjeneste som ett år til spesialiteten i indremedisin. Totalt 
utdanningsløp til grenspesialist er redusert fra 7 til 6 ½, og 
sideutdanning innen forskning, administrasjon og ledelse eller 
relevant tjeneste fra andre medisinske grener teller med ½ mot 
tidligere 1 år. 

Motivet for endring av spesialistreglene i indremedisin var 
todelt. For det første ble legeforeningen pålagt å gjennomgå 
spesialistreglene i indremedisin for å redusere utdanningstiden 
med ½ år, trolig for å påskynde ferdigstillelse av flere spesial-
ister. For det andre kom det fram i rapport om legers spesiali-
sering, at kravet til indremedisinere blant annet på bakgrunn 

av demografiske forandringer og medisinskteknisk utvikling 
er høyere enn før. For å kunne behandle flere mennesker mer 
spesialisert, burde spesialistene være mer spesialiserte. Derfor er 
nå andelen tjeneste innenfor grenspesialitet forlenget i forhold 
til de gamle spesialistreglene. 

  MARIANNE VOLL-AANERUD, BERGEN - LIS, LUNGEAVDELINGEN, HAUKELAND UNIVERSITETSSyKEHUS
  AVDELINGSINGENIØR I MED OPPRyKK, INSTITUTT FOR INDREMEDISIN, UNIVERSITETET I BERGEN

Saken har vært på høring i relevante instanser og 
ingen har protestert. Først ett og et halvt år etter at 
det var vedtatt på landsstyremøte i Bodø er det noen 
som reagerer. At utdanningstiden i spesialiteten i 
indremedisin er redusert med et halvt år var et så 
velkomment forslag at ingen reagerte på noe av det 

andre endringene medførte. Nesten helt umerkelig har spesialiteten i indremedisin (og kirurgi) beveget 
seg  et skritt vekk fra sitt akademiske grunnlag og nærmet seg håndverksbransjen. Jeg vil argumentere for 
at dette er en fallitterklæring og representerer akademisk forringing. Jeg vil konsentrere meg om indreme-
disin, siden dette faget ligger mitt hjerte nærmest. 

 ”
De som har bakgrunn fra 
både forskning og klinikk 
vil være ressurspersoner

  debatt: forskning i nye spesialitetsregler



Liten anerkjennelse av den enkelte legeforsker
At sideutdanning innenfor andre fagfelt teller mindre i spesi-
aliteten i indremedsin er i tråd med målet om mer spesialiserte 
spesialister.  At forskningstjeneste teller mindre, vil svekke 
mulighetene for spisskompetanse og utvikling innenfor norsk 
indremedisin. Mange leger i spesialisering avlegger doktorgrad 
innenfor grenspesialiteten de velger. De bidrar med ny viten 
når det gjelder risikofaktorer, diagnostikk og behandling som 
gjør dem høykompetente i et spesialområde. Det virker både 
urettferdig og galt at deres nitidige akademiske innsats som 
har brakt faget framover ikke skal telle mer enn et halvt år for 
senere grenspesialitet. Med lav lønn, lav status og lite tellende 
tjeneste vil rekrutteringen av dedikerte leger som vil bli in-
dremedisinere til forskning kunne bli enda lavere, og utviklin-
gen i norsk indremedisin vil kunne stagnere.

Mange unge leger velger å begynne yrkeslivet i forskning, enten 
i form av forskerlinje, eller som meningsfylt arbeid mens de 
venter på turnus. For deres del vil det å velge å indremedisin 
(eller kirurgi) som spesialiseringsvei være både vanskelig og 
uklokt, da de innenfor alle andre spesialiteter vil være ett år på 
vei i spesialiteten etter avlagt doktorgrad. For det første vil det 
være mindre sjanse til jobb ved indremedisinske avdelinger, 
da deres ansiennitet vil være ½ år kortere enn ved søkning til 
andre spesialiteter. For det andre vil det derfor også gå lengre 
tid før de er ferdig speisalist enn innenfor andre fagfelt. Å velge 
doktorgrad tidlig i karrieren er nå et lite lukrativt sjansespill. 
Ved siden av elendig avlønning, risikerer man å bli akterutseilt i 
ansettelsesprosesser av kandidater som er utdannet senere, men 
som på grunnlag av for eksempel 7 måneders klinisk praksis i 
indremedisin allikevel har kortere tid igjen til ferdige spesialis-
ter. I tillegg til spesialkompetanse på et felt, har leger med dok-
torgrad vært gjennom et formelt utdanningsløp som gjør dem i 
stand til å bidra positivt på mange måter i en sykehusavdeling. 
I forhold til undervisning, litteratursøk, kunnskapservervelse,  
formidling og systematisk arbeide har leger med doktorgrad 
nyttig erfaring som burde anerkjennes. I ansettelsesprosesser i 
dag er det kun tid til ferdig spesialist som ligger til grunn for 
prioritering til stillinger. Dette burde endres, slik at doktorgrad 
kan vektes formelt ved ansettelser av LIS. 

Betydning av forskning i indremedisinen
En av bakgrunnene for å etterspørre mer spisskompetente 
spesialister var den hurtige utviklingen innenfor medisinsk 
teknologi, diagnostikk og behandling vi har i dag. For meg 
virker det rett og slett helt bak mål å da redusere betydningen 
av forskning innen spesialiseringen. For å evaluere evidens for 
nye behandlingsprinsipper, vurdere og utarbeide nye behan-
dlingsretningslinjer, forholde seg kritisk til informasjon fra 
legemiddelindustrien, og for å bedømme nytten av diagnostiske 

verktøy er forskningsbakgrunn om ikke påkrevet, så svært nyt-
tig ballast. I disse spørsmålene må klinikere og forskere jobbe  
sammen, og de som har bakgrunn fra både forskning og klinikk 
vil være ressurspersoner i slike sammenhenger. 

Motstridende signaler
Om enn det enn er få konkrete tiltak for å fremme forskn-
ing i Norge i dag, er det ingen som står fram offentlig og sier 
at de vil nedprioritere forskning. Derfor blir det merkelig når 
Legeforeningen, spesialitetskomiteen i indremedisin og norsk 
indremedisinsk forening gjør nettopp dette. Det sender signaler 
til departementer og helseforetak om at forskning er mindre 
viktig for indremedisinere, og dette kan bety kutt i bevil-
gninger. På sykehusnivå vil det kunne bli mindre interessant å 
tilrettelegge for forskning. 

Forslag til endring
Jeg har i denne omgang ikke tenkt å klage mer, men vil fremme 
noen konstruktive forslag til justeringer jeg håper spesialist-
komiteen i indremedisin og norsk forening for indremedisin vil 
vurdere (1 og 2) og LVS vil være med å kjempe for (3):

1. Anledning til å søke spesialistkomiteen om ytterligere ½ års 
 godkjent tjeneste i grenspesialisering hvis kandidatens 
 doktorgrad er relevant for spesialiteten.  
2. Utvide tiden der gamle og nye spesialistregler i indremedisin 
 overlapper. Slik vil LIS som er godt i gang med eller ferdig 
 med doktorgrad, men ikke rekker å bli ferdige spesialister 
 innen overgangsperioden er over, ikke tillegges ytterligere 
 ett halvt år i spesialiseringsløpet mens kolleger uten doktor-
 grad blir ett halvt år tidligere ferdig.
3. Innføre vekting av doktorgrad ved jobbsøknader for LIS. 
 I dag er kun tid til tellende spesialist grunnlag for innstilling 
 ved ansettelser. Ved å innføre en doktorgradsvekt vil 
 akademisk arbeide kunne prioriteres og medregnes i 
 ansettelsesprosesser.
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Det virker både urettferdig 
og galt at nitidig akade-

misk innsats som har brakt 
faget fremover ikke skal 
telle mer enn et halvt år 
for senere grenspesialitet
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endringer i spesialistreglene i indremedisin og kirUrgi 
– kommentar til marianne voll-aanerUds innlegg 
i lvs info nr.1 2011.02.17

Voll-Aanerud peker på flere potensielle negative sider ved 
endringen. Vilkårene for leger som driver medisinsk forskning 
er LVS sitt kontinuerlige fokus. I dag står nyutdannede leger 
overfor valget mellom gode fremforhandlede vilkår innenfor 
helseforetak eller i allmennpraksis, eller langt magrere kår in-
nenfor medisinsk forskning. Velger man som nyutdannet lege 
i dag å satse på en PhD-utdannelse i starten av sin medisinske 
karriære, må man samtidig tåle betydelig redusert inntekt i en 
periode som for mange faller sammen med etableringsfasen i 
forhold til bolig og ellers. For mange er det nå naturlig å gjøre 
PhD-utdannelsen tidlig i karriæreløpet. Dels dreier det seg om 
forskningsaktivitet igangsatt under medisinstudiet, dels kan det 
være alternativ til en ørkesløs ventetilværelse før turnustjeneste. 
I alle fall vil mange gå ut i PhD-løp før fast LIS-stilling er et 
faktum. Og nå skal altså den inntektsmessige byrden ved et 
3-4-årig sidestepp følges av en karriæremessig byrde, med leng-
er tid til spesialisering og dårligere meritt ved ansettelser. For 
studentene ved fakultetenes forskerlinjer må dette slå hardt ned; 
selve forskerskoleideen er tuftet på ordningen med 1 års frat-
rekk i spesialiseringstid ved fulllført PhD. Forskerlinjestudenter 
som planmessig fullfører sin PhD 2 år etter embedseksamen 

har all grunn til å føle seg tatt ved nesen når de innser at veien 
til hovedspesialitetene medisin og kirurgi blir ½ år lengre enn 
forespeilet. Spesialitetsmiljøene bør bekymre seg for mulig tap 
av gode hoder til andre spesialiteter. Voll-Aanerud beskriver 
fint hvordan disse miljøene skyter seg selv i foten, idet nettopp 
forskningskompetanse er en forutsetning for å kunne utnytte 
ny teknologi og kunnskap til beste for pasientene.
LVS har flere av de forhold som pekes på i fokus; når utviklin-
gen går mot flere faste LIS-stillinger, må forskningsansiennitet 
vektes på linje med klinisk ansiennitet ved tilsetting, for å hin-
dre at forskerlegene blir stillingstapere. Dette tok LVS opp med 
foreningen sentralt i fjor, og vi vil fortsette å holde dette varmt 
så lenge spesialistkandidatenes stillingsstruktur er i støpeskjeen. 
Videre vil LVS støtte arbeidet for å få tatt opp spesialistreglene 
i indremedisin og kirurgi til ny vurdering, og søknadsbaserte 
ordninger med mulighet for 1 års tellende forskningstjeneste 
med relevans for spesialiteten slik Voll-Aanerud skisserer må 
være et minstemål.  Subsidiært må man tenke på overgangsord-
ninger, men skal man ivareta forskerlinjestudentene som er gått 
inn i dette på datidens premisser, ser vi for oss overgangsord-
ninger i hvert fall 10 år frem i tid.

  AV PETTER ScHANDL SANAKER, STyREMEDLEM OG HANNE FREDLy, VARAMEDLEM TIL STyRET FOR LVS

Spesialistreglene for de to hovedspesialitetene Indremedisin og Kirurgi er vedtatt endret, endringer som vil 
få konsekvenser for mange medisinsk utdannede. Maksimal tellende forskningstjeneste i spesialiteten er 
redusert fra 1 år, som er gjeldende for de fleste andre spesialiteter, til ½ år. Hovedbegrunnelsen skal være de 
økende kravene til spisskompetanse som kreves innenfor den aktuelle spesialitet, samt ønsket om kortere 
spesialiseringstid.  

  debatt: forskning i nye spesialitetsregler



Hva skjedde?                                                                                                                                 
Helse og omsorgs-departementet bestemte i 2005 at utdan-
ningstiden for spesialistutdanning i indremedisin og generell 
kirurgi og en grenspesialitet skulle reduseres fra 7 til 6 ½ år.  
Spesialitetskomiteene utarbeidet forslag til hvordan dette kunne 
gjøres. Endringsforslagene ble sendt ut på bred høring til alle ledd 
i Legeforeningen. 
På Legeforeningens landsstyremøte i 2009 i Bodø ble forslag 
til nye spesialistregler i generell kirurgi og indremedisin med 
grenspesialitet, vedtatt, og sommeren 2009 ble anbefaling                                                                                                                         
oversendt helsemyndighetene.                                                                                                                      
Dette var altså en situasjon hvor man ikke kunne la være å treffe 
en beslutning, gitt pålegget.  Det ble fra fagmiljøene ansett umulig 
å redusere den kliniske tjenestetiden uten at det i for stor grad 
ville gå ut over kvaliteten på den totale tjenesten. Utdanningstiden 
til hovedspesialitetene generell kirurgi og indremedisin er uen-
dret på 6 år. Tiden i grenspesialitet er heller ikke endret (3 år, 2 
år i geriatri). Nedkortingen av utdanningstiden fremkommer 
ved at en større andel av den grenspesialiserte tjenesten (2 ½ 
år mot 2 år før) godkjennes som tellende til hovedutdannin-
gen. Når den totale tiden for å bli grenspesialist reduseres på 
denne måten, gjenstår bare  ½ års tjenestetid i et slikt kombin-
ert utdanningsløp  (hoved – og grenspesialisering). Dette halve 
året kan dekkes av annen relevant tjeneste, f.eks. forskning.                                                                                                                                       

Det er verdt å merke seg at ingen får utdanningstiden forlenget av 
dette – tvert i mot blir den for alle redusert med ½ år.  
I de øvrige sykehusspesialitetene, hvor man ikke har grenspesialis-
ter og grenspesialisert tjeneste, er den totale tjenestetiden vurdert å 
være lang nok til at det er mulig å erstatte 1 år med annen relevant 
tjeneste, som forskning, uten at det går på bekostning av læring-
selementene i ”hovedutdanningen”. 

Legeforeningen satser på forskning!                                                                                               
Ett av Legeforeningens seks satsingsområder for perioden 2009-

2011 er å fremme forskning og fagutvikling. Vi mener det er 
enormt viktig at leger forsker og at det legges til rette for bedre 
vilkår for leger som forsker. Legeforeningen har et stort forskn-
ingsprosjekt hvor det jobbes både med rammevilkår som lønn, 
nye typer stillinger etc og med å fremme forskning innen alle 
fag.  LVS, YLF og Of har nå startet et felles arbeid hvor de har 
som mål å finne metoder som gjør at vi i større grad kan støtte 
medlemmene som jobber med forskning.  Det er avgjørende at vi 
klarer å bygge opp bedre tillitsvalgtstrukturer blant stipendiater, 
post-doc’er og professorer. Da vil viktig informasjon lettere kunne 
fanges opp og diskuteres og legge grunnlag for samarbeid om vår 
politikkutvikling. Det vil også gi Legeforeningen større innflytelse 
lokalt.  
I dag gjelder fortsatt fortrinnsrett ved ansettelse i stillinger 
for leger i spesialisering. Merk likevel at vi har fått inn i 
samme paragraf (i A2) at vitenskapelige  meritter bør telle 
ved vurderingen. I fremtiden kan forskning bli meritter-
ende i større grad enn i dag. Helseministeren har slått fast,                                                                                                                        
og gitt beskjed til de regionale helseforetakene i foretaksmøtene, at 
fast ansettelse nå skal være hovedregelen.

 I forbindelse med implementeringen av 
dette vil det bli nødvendig med en gjennomgang av regelverket 
som gjelder for ansettelser. Forskning vil da kunne legges inn i de 
nye ansettelsesreglene på en helt annen og sterkere måte enn i dag.                                                       
Når det først er blitt som det er blitt, ønsker vi å støtte de som 
forsker så godt som mulig. Vi skal se på muligheten for at 
overgangsperioden utvides slik at de som er i gang med spe-
sialisering etter de gamle reglene, ikke taper på endringene.                                                                                         
Det må satses mye mer på medisinsk forskning i Norge! Forskning 
er avgjørende for medisinsk utvikling - og for å bygge opp og 
satse på gode fagmiljøer i klinikken. Ikke minst er det behov for 
forskningsaktivitet der folk jobber for å sikre god utdanning av nye 
spesialister. 
Tusen takk for et stort engasjement for forskningen!  

13 ”
Dette var altså en situasjon 

hvor man ikke kunne la være 
å treffe en beslutning, gitt 

pålegget

kommentar til vedtaket om 
redUsert forskningstid godkjent til spesialitet i indre-
medisin og kirUrgi med grenspesialitet

  AV TORUNN JANBU, PRESIDENT LEGEFORENINGEN 
  OG HEGE GJESSING, LEDER yLF OG SENTRALSTyREMEDLEM LEGEFORENINGEN

Takk for at dere i LVS kommenterer denne saken. Norsk medisinsk forskning trenger et løft, og engasjement 
for forskning er det derfor stort behov for. 

  debatt: forskning i nye spesialitetsregler

 ”
I fremtiden kan forskning bli 

meritterende i større grad enn 
i dag
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i n v i t a s j o n 
til det 21. ordinære 
årsmøtet foreningen for 
leger i vitenskapelige stillinger

I tilslutning til årsmøtet arrangerer LVS konferansen

”Framtidens medisin skapes nå”

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, 
må melde disse snarest og  innen 10. mars 2011, 

til LVS’ kontor, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo
e-mail: bente.kvamme@legeforeningen.no

 britt.thoresen@legeforeningen.no 

Vi ønsker hjertelig velkommen til Oslo

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS)
avholder sitt 21. ordinære årsmøte i Oslo

torsdag 28. april 2011 kl.17.00

på Domus Odontologica, Auditorium GA02 A1.1001

til alle medlemmer av lvs
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Bekreftede innledere: Jan Bjålie (IMB), Jon Arne Røttingen (Kunnskapssenteret), Torunn Janbu (DNLF), Mats Ulfendahl (SVR), 
Hilde Nebb (UiO), Marianne Harg (Tekna), Hege Gjessing (YLF), Bjørn Tore Gjertsen (UiB), Marie Høvik (UiB). 

Torsdag 28. april
10.00-12.00:  Basalmedisin i skjæringspunktet mellom universitet og sykehus
 Er basalmedisin på vikende front i legeutdannelsen? Hva er medisinske basalfag og hvilken betydning har medisinske  
 basalfag for utdanning og forskning? Basalmedisinens rolle i utdannelsen av leger før og nå. 
 Innledninger ved en basalmedisiner, en paraklinisk medisiner og en forfatter.

12.00-13.00 Lunsj

13.00-14.45:  Forskning som kvalitetsindikator for helsetjenesten
 Hva innebærer det? Hvordan måles det? Hva skal til for at forskning skal bidra til å heve kvaliteten på helsetjenesten? 
 Innledninger ved Helseforetaksrepresentant, Legeforeningsrepresentant og fagperson. 

14.45-15.15:  Kaffe og kake

15.15-17.00:  Utvikling av forskningskarrierer, hvordan skal det gjøres? I
 Karriereutviklingprogrammer er fraværende i Norge, hvem skal ha ansvar for det? 
 Fra postdok til fast ansettelse er det et 7 års gap. Hvordan kan det fylles? 
 Norsk tenure track ordning finansiert av institusjonene selv? Hva koster en professor? En stipendiat, en ingeniør
 Innlegg ved leder i Svenske vitenskapsrådet, forskningsdekanus UiO og president i Tekna. 

Fredag 29. april
09.00-10.45:  Utvikling av forskningskarrierer, hvordan skal det gjøres? II
 Innlegg ved representant for Utdanningsministeren, Helseministeren, NFR og YLF 

10.45-11.15:  Kaffe og kake

11.15-13.00:  Framtidens medisin skapes nå
 Presentasjon av framtidens legeforskere (noen engasjerte forskerlinjestudenter) 
 Paneldebatt med forskerlinjestudenter, en erfaren forsker og noen politikere: 
 Hva motiverer til en karriere innen medisinsk forskning? 

forskningspolitisk konferanse lvs 28.-29. april.

domUs odontologica, Universitetet i oslo

framtidens medisin skapes nå

Hvilken framtid ønsker vi for norsk medisin og norske leger? Hvilken rolle skal basalmedisin spille i utdan-
nelsen og utviklingen av faget i framtiden? Hvilken rolle skal leger spille i utviklingen av medisin som 
akademisk fag?
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Ja, jeg kommer LVS’ årsmøte/konferanse

Navn: ...............................................................................................................................................................  

Adresse: ............................................................................................................................................................

Poststed: ............................................................. E-mail: ............................................................................  

Telefon: .............................................................. Telefaks: ..........................................................................

Jeg ønsker å delta på følgende:

• Årsmøte: 28. april kl. 17.20   (    )

• Konferanse:  28. - 29. april (kr. 1400,-)  (    )

• Årsmøtemiddag:  28. april kl. 20.00   (kr. 700,-)    (    )

• Overnatting  28. – 29. april (kr. 1.560,-)   (    )
       

Påmelding snarest til:
LVS v/Britt C. Thoresen
Postboks 1152 sentrum
0107 Oslo
Telefon: 23 10 91 56  Telefaks: 23 10 91 50
E-mail: britt.thoresen@legeforeningen.no

Påmelding til konferanse/årsmøte i LVS
den 28. – 29. april 2011 i oslo

TIL INFO:
LVS’ årsmøte er åpent for alle LVS’ medlemmer og alle andre interesserte. 
Deltakere som er medlem av Legeforeningen og har betalt kursavgiften, vil få dekket reise- og oppholdsutgifter 
fra LVS. 
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Forhandlingenes forløp
Forhandlingene foregikk i plenum med alle organisasjoner 
tilstede og strakk seg over 3 dager. 
Vi (forhandlerne) argumenterte først for generelle forhold: 
 - Kompensasjon for legespesialist utdannelse (tilsvarende 
dr.gradstillegg på sykehussiden)
 - Rekruttering av leger til basalfagene
 - Lønnskompensasjon for forskningsgruppeledere.
Intet av dette ga konkrete resultat, unntatt forskningsgruppele-
delse som skulle diskuteres internt i ettertid.

Så ble det forhandlet på individnivå: For flere som hadde meldt 
krav fikk vi intet resultat, noen fikk 1-2 lønnstrinn, mens 3 ltr 
var maks oppnådde i vår gruppe (en fikk 4 ltr men hadde bare 
½ år igjen i stillingen). 

Lønnsforskjeller
Det er lønnsforskjeller i LVS gruppen, og det er forskjeller 
mellom yrkesgrupper, men ikke slik at leger peker seg ut i noen 
retning. Universitetene har tidligere signalisert bruk av tellesys-
tem ( for eksempel publikasjoner) eller av registrert undervisn-
ing/aktivitet, men dette er ikke tatt i bruk. Lønnstakerne har 
i følge Hovedtariffavtalen i Staten rett til ”årlig samtale om 
kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling” (§3), noe man 
også kan benytte seg av. Likelønnsprofil ble i vårt oppgjør op-
prettholdt ved at kvinner fikk størst andel av potten.

Vår konklusjon
Lønnsoppgjøret i 2010 ga altså flere økt lønn. Av disse var det 
noen som var direkte foreslått av arbeidsgiver, mens vi i LVS 
fremmet kravene til de som søkte lønnsøkning. De siste får 
resultatet i egen mail. 
Hvis noen skulle undres på hvordan det var å forhandle, var 
fornemmelsen som beskrevet av Arnulf Øverland: 

”Damene skal engagere
Adam danser ikke mere
Fra den tomme rad av stole
ser han sine venner danse
Lange Leif har fått Constance
fire stykker sloss om Ole

Adam går alene hjem
Slik er livets danseskole
En får fire, en får fem
en får èn, og en får ingen
-lilleslem og storeslem……..”

erfaringer fra forhandlingsbordet

- lokale lønnsforhandlinger 
for lvs i tromsø, 2010

  AV yNGVE FIGENScHAUM, HOVEDTILLITSVALGT UITØ OG  GRO ØSTLI EILERTSEN, STyREMEDLEM LVS

Lokale lønnsforhandlingene er avviklet, og vi vil gjerne dele noen tanker rundt det  med andre LVS 
medlemmer. Prosedyren var slik at den enkelte lønnstaker sendte skriftlig begrunnet krav, det kom inn 
19 slike fra LVS medlemmer. Fra arbeidsgiver (institutt/fakultet) ble det deretter sendt inn egne krav som 
gjaldt disse og en rekke andre. Deretter kom tilbudet fra arbeidsgiver sentralt hvor denne hadde fordelt ca 
75% av årets pott som i år var liten, ca 2.8 mill på hele Helsefak. 
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 AV JANA MIDELFART HOFF, REDAKTØR

navn: Cecilie Svanes (nummer 2 fra venstre på bildet)

Stilling: oFørsteamanuensis/overlege/forsker, Seksjon for Lungemedisin, yrkesmedisinsk 
avdeling, Haukeland univeristetssykehus; institutt for indremedisin univeritet i Bergen

HVA DREIER DITT FORSKNINGSPROSJEKT SEG OM?
Jeg forsker på hvordan forhold tidlig i livet påvirker risiko for obstruktiv lungesykdom og allergi senere i livet; f.eks. 
hvordan kjæledyr som barn påvirker allergiutvikling hos voksne, hvordan mors røyking i svangerskapet påvirker senere 
astma, hvordan overvekt og metabolsk/hormonell status påvirker lungehelse. Jeg er nå også opptatt av transgenerasjonelle 
virkninger, hvordan miljøforhold før konsepsjon påvirker lungehelse ved å forandre genekspresjon.

HVA HAR VÆRT DITT MEST SPENNENDE FUNN SÅ LANGT?

a) Jeg var med å starte et paradigmeskifte i syn på kjæledyr, at tidlig kontakt med dyr under noen forhold kunne tenkes å 
bidra til positiv immunstimulering og til toleranseutvikling - og dermed mindre allergi

b) Jeg har vært med å starte forskning som viser hvor stor betydning hormonell tilstand har for lungehelse hos kvinner, 
og hvordan dette er nært knyttet til overvekt/metabolsk tilstand, men dette feltet er det forskere ved KK som har drevet 
videre de siste årene

1

2

 ”Leger bør forske 
for å kunne tolke 
riktig den veldige 

mengde faglig 
informasjon som 
en god lege må 

fordøye!

HVORFOR BØR LEGER FORSKE?

Leger bør forske for å kunne tolke riktig den veldige mengde faglig informasjon som en god lege må fordøye!3
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formidlingsveke 
i klinisk medisin ved Uib

Administrerande 
direktør i Helse 
Bergen, Stener 
Kvinnsland, 
delte ut prisar til 
beste poster og 
beste foredrag. 
Seremonien fann 
stad i foajeen 
på Haukeland, 
med publikum 
beståande av både 
tilsette og besø-
kande ved sjukehu-
set. I tillegg hadde 
kommunikasjon-
savdelinga i Helse 
Bergen sett opp 
ein pris til Folkets 
favoritt, som vart 
stemt fram på 

Helse Bergen sine nettsider og delt ut av kommunikasjons-
direktør Mona Høgli.
Om lag 20 posterar hang til utstilling i foajeen på Haukeland 
Universitetssjukehus gjennom heile veka, med godt besøk både 
frå tilsette og pasientar og pårørande. Onsdag 26. januar var 
posterane bemanna slik at både publikum og juryen kunne få 
resultata presentert av forskaren bak.

Torsdag 27. januar vart resultat frå tilsvarande mange forsk-
ingsprosjekt presentert i form av foredrag i Birkhaugsalen på 
Haukeland. Sesjonen vart leia av professor Knut Matre ved 
Institutt for indremedisin, UiB, og postdoktor Johan Fernø ved 
Institutt for klinisk medisin.
Formidlingsveka er ein god kanal for profilering av 
Forskarskulen, der ein når ut både til fagfolk og publikum elles 
med resultat av forskinga medlemmene gjer. Samstundes gjev 
den medlemmene god trening i å formidle forskinga si både 
populærvitskapleg og billedleg.
Beste posterpresentasjon:
1. Bente B. Johansson: Protein aggregation and ER stress - a 
cause of beta-cell failure and pancreatic exocrine dysfunction?
Beste foredrag:
1. Simon N. Dankel: Low omental expression of fat loss-asso-
ciated  homeobox transcription factors in morbid obesity;
Folkets favoritt:
1. Bente B. Johansson: Protein aggregation and ER stress - a 
cause of beta-cell failure and pancreatic exocrine dysfunction?

  AV MIcHAEL L. STOREBØ, LEGE OG PHD-STIPENDIAT, LUNGEAVDELINGA, HELSE-BERGEN

I januar 2011 presenterte Forskarskulen i klinisk medisin ved UiB resultat frå over 40 forskingsprosjekt. 
Presentasjonane inkluderte både posterutstilling i foajeen på Haukeland Universitetssjukehus og munnlege 
foredrag. Veka vart avslutta med prisutdeling til dei beste bidraga.
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  Nils Petter AArdAl, Gro Østli eilertseN, HANNe K. Fredly, evA Gerdts, AmuNd GulsviK, mAjA- lisA 
lØcHeN, ANNA midelFArt, FredriK müller, ivAr sKjåK Nordrum, HelGe BjØrNstAd-PetterseN, 
Petter sANAKer, ANNe sPurKlANd, eiNAr sveNdseN, ruNe ulviK, Kirsti ytreHus

PrinsiPP og arbeidsProgram 2010-2015 
for Foreningen Leger i vitenskapelige stillinger (LVs) 

- Utarbeidet på Losby gods, 11. februar 2010

Prinsipper og mål.
1. Sikre god rekruttering og gode arbeidsforhold for leger 
 i vitenskapelige stillinger innenfor alle fagområder av 
 medisinsk forskning.
2. Etablere konkurransedyktige lønninger for leger i 
 vitenskapelige stillinger.  Lønningene må i prinsipp 
 være likeverdige med lønninger for leger i stillinger i 
 helseforetakene og privat næringsvirksomhet.
3. Arbeidsgiver må ha plikt til å sikre driftsmidler og in-
 frastruktur slik at den enkelte forsker kan vedlikeholde 
 forskningskompetansen og utføre en rimelig mengde 
 forskning innenfor sitt forskningsområde.
4. Lokale tillitsvalgte for LVS må etableres ved alle 
 arbeidsplasser hvor LVS har medlemmer.
5. Hindre flukten av leger fra fulltids vitenskapelige still-
 inger (I-er stillinger) spesielt innenfor de teoretiske 
 fagområdene (for eksempel basalfag og epidemiologiske 
 fag)
6. Leger i vitenskapelige stillinger bør som et minimum ha 
 50 % av lønnet arbeidstid til forskning og fordypning.
7. Skape like konkurransevilkår for forskningsmidler enten 
 legeforskeren er ansatt i eller utenfor helseforetakene.
8. Sikre at leger i vitenskapelige stillinger kan få en pensjon 
 som er avregnet fra 12 G

Arbeidsplan og tiltak.
1. Etablere lokale valgkomiteer og lokale LVS hovedtillits-
 valgt/styre ved universitetene med medisinske fakulteter, 
 regionale helseforetak med universitetstilknytting og for-
 skningsinstitutter. Ha regelmessige møter mellom de 
 lokale tillitsvalgte og styret i LVS.
2. Organisere regelmessige, årlige tillitsvalgts kurs for lokale 
 LVS tillitsvalgte.
3. Informere og etablere gode kontakter til Legeforeningens 
 Forhandlingsutvalg i statlig tariffområdet og til Lege-
 foreningens Forhandlings- og helserettsavdeling for å 
 bedre medlemmenes lønnssituasjon
4. Kreve en juridisk utredning om krav til arbeidsvilkår 
 (generelt, drift) for leger i vitenskapelige stillinger
5. Etablere hørings- og forhandlingsrett for LVS i Spekter, 
 HSH- og kommunale tariffområder og ved Normal 
 tariffen.

6. Etablere honoreringssatser for tilstedeværelse ved 
 disputaser, forelesninger, reiser, komitéarbeid utenom 
 kjernearbeidstiden som ivaretar medlemmenes kom-
 petanse og tidsbruk
7. Videreutvikle uavkortet lønnstilskudd for doktorgrad 
 and professorkompetanse i alle ikke-statlige tariffom-
 råder
8. Etablere lønnstilskudd for spesialistkompetanse på alle 
 arbeidsplasser i statlig tariffområdet.
9. Utarbeide på høyeste nivå i institusjonene stillings-
 beskrivelse og avtaletekst for forskerveiledning for leger 
 i dobbeltløp for forsker/klinisk utdannelse etter  
 prinsipp-vedtak i Nasjonal Samarbeidsgruppe for 
 Regionale Helseforetak og Medisinske Fakultet (NSG).
10. Etablere god kommunikasjon og skape forståelse for 
 målene (1-8) til LVS blant politikere og byråkrater 
 innenfor Helse- og Omsorgsdepartmentet, Forsknings-
 departementet, Stortinget, regional helseforetak og 
 legeforeningens Forskningsutvalg.
11. Kreve professor kompetanse ved ledelse av universitets-
 avdelinger og universitetsklinikker
12. Kreve et driftstilskudd for leger i vitenskapelige stillinger 
 på minst 2 G for å vedlikeholde medisinsk forsknings-
 kompetanse
13. Samordne forskningstermin og overlegepermisjonen til 
 12 måneder hvert 7 år for leger i kombinerte stillinger 
 ved Universitetene i Bergen og Oslo og hvert 5 år ved 
 Universitet i Tromsø og NTNU.
14. Etablere flere kombinerte stillinger dvs forskerstillinger/
 kliniske stillinger slik at forskning og klinikk gjensidig 
 kan berike hverandre.
15. Skape et godt datagrunnlag for rekrutteringsbehov og 
 avgang av leger i vitenskapelige stillinger
16. Distribuere LVS Info til alle leger i vitenskapelige 
 hoved- og deltidsstillinger uavhengig av yrkesorganisa-
 sjon
17. Skape allmenn entusiasme og forståelse for medisinsk 
 forskning.

Framdrift: Arbeidsprogrammet skal være en fast sak på alle 
styremøter, landsrådsmøter, arbeidsmøter og årsmøter til LVS i 
aktuelt tidsrom.
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PUsTeHULLeT
Din veg 

Ingen har varda den vegen du skal gå
ut i det ukjende, ut i det blå

Dette er din veg.
Berre du skal gå han. 
Og det er uråd å snu

Og ikkje vardar du vegen,du hell.
Og vinden stryk ut ditt far i aude fjell. 

Olav H Hauge 
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Ta kontakt direkte:

Sorgenfriveien 9, 7037 Trondheim  

Telefon 73 82 12 12

www.offset-trykk.com

Trykk • Kopi • Plott

 Arvid Bakken 
telefon 909 11 743 eller
arvid@offset-trykk.com

Frode Geving
telefon 930 96 528

frode@offset-trykk.com

Offset-Trykk Trondheim AS er en allsidig aktør 
innen grafisk produksjon i Midt-Norge. 
Vi har en moderne utstyrspark samt medar-
beidere med faglig tyngde & serviceinnstilling.

Derfor kan  vi tilby dere et totalprodukt som 
tilfredstiller det beste som er på markedet i dag. 
- Og vi jobber hele tiden for å videreutvikle oss.

Nå kan du sende din ferdige PDF-fil via hjem-
mesiden vår direkte til trykk. 
Klikk deg inn på  www.offset-trykk.com  så ser 
du hvor enkelt det er.

Vi kan hjelpe med:
• Foldere
• Program
• Brosjyrer
• Plakater

• Kataloger
• Tidsskrifter
• Aviser
• Skjema
• Reklamemateriell

• Brevark
• Konvolutter
• Fraktbrev
• Stempel
• Årsmeldinger

• Bøker
• Visittkort
• Kvitteringer
• Mapper
• Etiketter

• Bilstreamers
• Skriveunderlag
• Loddbøker
• CD-cover
• Banner

• Rollup´s m.m.
• Kalendere
• Julekort 
• Bordkort
   og mye mer...
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Deltakere ved LVS-seminaret på refsnes gods, gjeløya, 17. februar 2011

Første rekke fra venstre:
Anna Midelfardt, Hanne Fredly, Kirsti ytrehus og Amund Gulsvik.

Andre rekke:
Anders Burkeland, Per S. Bakke, Ivar Skjåk Nordrum, Maia-Lisa Løchen og Helge Bjørnstad-Pettersen

Tredje rekke:
Gunnar Houge, Ernst Omenaas, Fredrik Müller, Ole M. Sejersted, Einar A. Svendsen, Nils Petter Aardal, 

Per Hjortdahl, og Petter Schandl Sanaker
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LVS Orkidépris 2011
LVS’ pris for fremme av forskningens kår

Landsstyret i LVS besluttet i 2005 å dele ut Orkidéprisen årlig.
Statuttene for prisen er som følger:

1. LVS’ orkidepris tildeles personer som påskjønnelse for fremragende 
 innsats for å fremme interesser for leger i vitenskapelige stillinger 
 i medisin i Norge.

2. Prisen deles ut på LVS årsmøte etter innstilling fra et utvalg som
 består av leder, et styremedlem og et medlem av LVS landsrådet. 
 Begge kjønn skal være representert. Innstillingen skal være ferdig 
 før LVS rådsmøte og legges frem for rådet til godkjenning.

3. LVS styret fastsetter prisbeløpet og sørger for kunngjøringen

Neste prisutdeling vil være under årsmøtet i april 2011.

 Forslag sendes til: LVS’ orkidépris, v/leder Amund Gulsvik, 
 Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykrhus, 5021 Bergen 

 innen 15.03.11

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


