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DATO:19.04.2013 

 

SAK: Årsmelding 2012 - korrigert etter årsmøtets behandling 

 

Vår ref:13/79 

 

Årsmeldingen ble behandlet på årsmøtet 18. april 2013. Årsmeldingen er korrigert i tråd med 

innspill i møtet. 

 

 

Årsberetning for 

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger 

Perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012  

 
Innledning: 

Årsberetningen gjelder et kalenderår og følger regnskapsåret. Det sittende styret for 2012 ble 

valgt i 2011 og startet sin periode 1.9.2011.   

1 LVS Organisasjon 

 

1.1 Medlemstall 

Antall medlemmer i LVS var pr 31.12.2012 698 medlemmer, hvorav 43 var assosierte. Pr 

31.12.2011 var medlemstallet 639 stk. Medlemstallet har derfor økt det siste året. 

 

1.2 Styret 

Styrets sammensetning: 

 

Leder: 

Professor Kirsti Ytrehus     Universitetet i Tromsø 

 

Medlemmer: 

Professor Anne Spurkland     Universitetet i Oslo 

Førsteamanuensis/overlege Helge Bjørnstad-Pettersen NTNU, St. Olavs Hospital 

Stipendiat Espen Saxhaug Kristoffersen    Universitetet i Oslo 

Professor Christian Vedeler      Universitetet i Bergen 

 

Varamedlemmer: 

Stipendiat/overlege Gro Østli Eilertsen   Universitetet i Tromsø 

Professor/overlege Anna Midelfart    NTNU, St. Olavs Hospital 

Postdok Bettina Husebø     Universitetet i Bergen 

 

1.3 Landsrådet 

Foreningens landsråd for valgperioden består av følgende representanter i tillegg til LVS’ 

styre og varamedlemmer: 
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Oslo 

Hovedtillitsvalgt:   Svend Davanger   UiO 

Vara-hovedtillitsvalgt: Henrik Huitfeldt   UiO 

Valgt medlem:   Ubesatt 

Valgt medlem:   Ubesatt 

 

Bergen 

Hovedtillitsvalgt:   Einar Arvid Svendsen   UiB 

Vara-hovedtillitsvalgt: Christian Vedeler (styremedlem) UiB 

Valgt medlem:   Ubesatt 

Valgt medlem:   Ubesatt 

 

Trondheim 

Hovedtillitsvalgt:   Helge Bjørnstad-Pettersen (styremedlem) NTNU 

Vara-hovedtillitsvalgt: Anna Midelfart (vara-styremedlem)  NTNU 

Valgt medlem:   Ubesatt 

Valgt medlem:   Ubesatt 

 

Tromsø 

Hovedtillitsvalgt:   Yngve A. Figenschau    UiT 

Vara-hovedtillitsvalgt: Gro Østli Eilertsen (vara-styremedlem) UiT 

Valgt medlem:   Maja-Lisa Løchen     UiT 

Valgt medlem:   Knut Arne Holtedahl     UiT 

 

1.4 Dnlfs tillitsvalgte ved universitetene 

Svend Davanger      Universitetet i Oslo 

Henrik Huitfeldt (vara)     Universitetet i Oslo 

Einar Arvid Svendsen      Universitetet i Bergen 

Cristiann Vedeler (vara)     Universitetet i Bergen 

Helge Bjørnstad Pettersen     NTNU, Trondheim 

Anna Midelfart (vara)      NTNU, Trondheim 

Yngve Figenschau      Universitetet i Tromsø 

Knut Arne Holtedahl (vara)     Universitetet i Tromsø 

Gro Østlie Eilertsen (vara)     Universitetet i Tromsø 

 

1.5 Valgkomite 

Sigbjørn Fossum      Univeristetet i Oslo 

Maja-Lisa Løchen      Universitetet i Tromsø 

Guri Rørtveit       Universitetet i Bergen 

 

1.6 Revisor 

Revisjonsfirmaet Kjelstrup og Wiggen ANS v/revisor Jon Wiggen 

 

1.7 LVS’ kontor 

Rådgiver Lene Brandt Knutsen (til oktober 2012) 

Rådgiver Jon Ole Whist (fra november 2012) 

Advokatsekretær Britt C. Thoresen (til juli 2012) 

Sekretær Christina Bråthen Holte (fra oktober 2012) 

 

2. ORGANISASJONSMESSIG VIRKSOMHET. 
 

2.1. Styret. 
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Styret har hatt 9 møter i perioden og har behandlet 115 saker. Noen av møtene har vært 

avholdt som nettmøter, en møteform som har vært resurssparende og hensiktsmessig når det 

ikke er saker som krever større diskusjoner. For øvrig har styremøtene vært avholdt i Legenes 

hus, Oslo, med unntak av styrets arbeidsmøte som ble avholdt på Hurdalsjøen hotell og 

konferansesenter 25 oktober 2012.  

 

2.2. LVS’ kontor. 
LVS kjøper sekretariatsbistand fra Legeforeningens Avdeling for Jus og arbeidsliv (JA-

avdelingen). Jurist Lene Brandt Knutsen har vært foreningens rådgiver første del av året 

2012, denne funksjonen er overtatt av jurist Jon Ole Whist. Advokatsekretær Britt C. 

Thoresen ivaretok driftsfunksjonen av kontoret i perioden januar – juli 2012 da hun sluttet i 

Dnlf, og denne funksjonen ble etter hvert overtatt av Christina Bråthen Holte som er ansatt 

som sekretær i samme avdeling. Hun har i samarbeid med Jon Ole Whist ivaretatt 

foreningens sekretariatsfunksjoner siden oktober 2012.  

 

Kontoret har bistått styret med å forberede styremøter og landsrådsmøter, samt i å effektuere 

høringssvar fra LVS. 

 

4 nummer av LVS-info er sendt til foreningens medlemmer.  

 

Økonomiavdelingen i Dnlf har forestått regnskapsføringen. Løpende oversikt over 

økonomi/regnskap oversendes LVS’ styre.  

 

2.3. LVS representasjoner. Deltagelse i Legeforeningens øvrige utvalg og råd 

 

2.3.1. Landsstyret: 

Anna Midelfart, Trondheim (vara) 

Helge Bjørnstad-Pettersen, Trondheim 

Kirsti Ytrehus, Tromsø 

Bettina Husebø, UiB  

 

2.3.2. Fylkesavdelingene: 

Følgende har sittet som styremedlem (avdelingstillitsvalgt) i fylkesavdelingene: 

 

Oslo Legeforening  

Espen Saxhaug Kristoffersen   

 

Troms legeforening 

Yngve Figenschau  

 

Sør-Trøndelag legeforening 

Helge Bjørnstad Pettersen  

Anna Midelfart  

 

Hordaland legeforening  

Eva Gerdts  

Bettina Husebø (vara)  

 

2.3.3. Forhandlingsutvalg for fastlønte leger. Tariffområde Stat: 

LVS var representert med styremedlem Anne Spurkland og vara Kirsti Ytrehus. 

 

2.3.4. Dnlfs utvalg for Rettshjelpsordningen for leger: 
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Anna Midelfart, Trondheim 

 

2.3.5. Den norske legeforenings fond til videre-- og etterutdanning for leger 

(Utdanningsfond I) 

Kirsti Ytrehus, Tromsø  

Anne Spurkland, Oslo (vara)  

 

2.3.6. Den norske legeforenings fond til videre-- og etterutdanning for leger 

(Utdanningsfond III) 

Kaare M. Gautvik, Oslo 

Helge Bjørnstad-Pettersen, Trondheim (vara) 

 

2.3.7 Regionsutvalg Nord 

Yngve Figenschou 

 

2.3.8 Regionsutvalg Midt-Norge 

Helge Bjørnstad-Pettersen, Trondheim 

 

2.3.9 Regionsutvalg Vest 

Einar Svendsen, Bergen 

 

2.3.10 Regionsutvalg Sør/Øst 

Fredrik Muller, Oslo 

 

2.3.11. Akademikerne - Stat 

Anne Spurkland, Universitetet i Oslo, Varamedlem 

 

2.3.12. Samarbeidsutvalg med YLF:  
Styremedlem Espen S. Kristoffersen. 

 

2.3.13. Lokale valgkomiteer for LVS  

LVS har hatt lokale valgkomiteer i alle fire byene med et universitet som utdanner leger og 

har tilknyttete universitetssykehus, disse har hatt en begrenset funksjon i 2012 

 

2.3.14 Spesialitetsråd i perioden 2010-2013 

Maja-Lisa Løchen (indremedisin, hjertesykdommer – Tromsø) 

Varamedlem: Petter Aadahl (anestesiologi) 

 

2.4 Deltagelse i Legeforeningens øvrige aktivitet på vegne av LVS 

Årsmøte for Medisinerstudentene våren 2012: Christian Vedeler har deltatt 

 

2.5. Årsmøte og landsrådssamling: 

 

2.5.1 LVS’ 22. årsmøte  
Årsmøtet ble avholdt torsdag den 28. april 2012 på MH bygget Universitetet i Tromsø.   

 

I tilslutning til årsmøtet arrangerte LVS sin årlige forskningspolitiske konferanse (se pkt. 3.5 

nedenfor). 

 

2.5.2 Ordinært landsrådsmøte 

Ordinært landsrådsmøte ble avholdt på Lysebu ved Oslo 10. februar 2012 og kombinert med 

tariff konferanse for leger ansatt i statlig sektor. 
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Av sakslisten fremgår følgende:   

 Arbeidsforhold for legeforskere – LVSs utfordringer, LVS arbeid  

 Legeforeningens president Hege Gjessing 

 Status for legeforeningens arbeid med egen forskningsstrategi Hva er de viktige 

spørsmålene?  

 Samarbeid mellom fakultet, universitetsklinikk og primærhelsetjeneste – problem 

eller ikke problem i LVS perspektiv? Undervisning. Forskning.  

 Utfordringene for legeforskere med flere arbeidsgivere.  

 Svekket uttelling av forskningsinnsats i spesialistutdanningen 

 Tillitsvalgte rapporterer fra egen region og innleder til debatt om LVS strategi, 

prinsipp og arbeidsprogram.   

 LVS prinsipp og arbeidsprogram 2012– 2013, er det behov for revisjon?  

 

2.5.3. Møte i Legeforeningens landsstyre 2012 på Soria Moria, Oslo 

Kirsti Ytrehus og Anna Midelfart deltok som representanter for LVS 

 

3. ORIENTERING OM DE VIKTIGSTE SAKENE I 2012 
 

3.1.  LVS som yrkesforening i Den norske legeforening. 

LVS har engasjert seg, i likhet med de øvrige yrkesforeningene, både på det politiske og det 

administrative plan i Legeforeningen, bl.a. tariffutvalget, forskningsutvalget, utdanningsfond 

I, utdanningsfond III, rettshjelputvalget, Akademikerne – Stat m.m.  

 

Foreningens oppgaver iht. Lover for Forening for Leger i Vitenskapelige Stillinger er å 

fremme medisinsk forskning og undervisning samt ivareta de økonomiske, faglige, 

helsemessige og sosiale interesser for leger i vitenskapelige stillinger. LVS skal også bidra til 

samarbeid mellom Den norske legeforening og andre forskerorganisasjoner samt være et 

rådgivende organ for Den norske legeforening. 

 

I foreningen opptas medlemmer av Den norske legeforening som er ansatt i forskerstillinger 

ved universitet (amanuensis, førsteamanuensis, professor, lektor, forsker, stipendiat, lege i 

fordypningsstilling og lignende) eller forskningsinstitusjon (forsker, overlege og lignende) 

Leger som har stilling ved universitet eller forskningsinstitusjon kombinert med stilling som 

medfører klinisk arbeid kan også opptas. 

 

3.2. Hovedoppgjøret 2012 

 

3.2.1. Statlig sektor 

Styret hadde en grundig behandling av krav til hovedoppgjøret i 2012, og fremmet følgende 

innspill til Legeforeningens forhandlingsutvalg for statens tariffområde: 

«LVS mener det er av avgjørende betydning for kvaliteten i norsk helsetjeneste at 

legestudenter undervises av leger. I Norge er medisinske årsverk ved de medisinske 

fakultetene kraftig redusert de siste 20 år. Universitetene har ikke maktet å holde 

følge med helseforetakene hva gjelder lønnsutvikling for leger, med den konsekvens at 

universitetene ikke klarer å rekruttere og holde på legene. 

Parallelt med dette er kravene til kvalitet i utdanningen av leger stadig like høye, og 

leger under utdanning skal forberedes til arbeid i et fagfelt i stadig endring med høye 

krav til kunnskapsbasert praksis. Kravet kan ikke møtes uten kompetente leger i 

vitenskapelige stillinger og undervisningsstillinger. Situasjonen er forsøkt løst med 

økende bruk av deltidsstillinger til undervisning av legestudenter og til forskning ved 
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universitetene, samt bruk av andre yrkeskategorier i undervisningen. Deltidsstillinger 

innebærer imidlertid at arbeidslojalitet og hovedinnsats ligger et annet sted enn i 

undervisningen. Annen utdanningsbakgrunn kan svekke undervisningens relevans for 

medisinsk praksis og medføre tap av et helhetlig perspektiv. 

I tillegg mangler universitetene gode alternativer til ansettelse i helseforetak 

(postdoc-stillinger) for leger som har tatt doktorgrad. Dette medfører at akademisk 

engasjerte leger ”glipper” fra akademia etter at doktorgraden er tatt. Disse legene 

forsvinner da ofte over til helseforetakene, og er svært vanskelig å hente tilbake til 

universitetene på et senere tidspunkt. Denne utviklingen gir en tiltagende økt 

arbeidsbelastning for de få legene som fortsatt arbeider fulltid i vitenskapelige 

stillinger, og det bidrar sterkt negativt til rekruttering av nye leger til 

undervisningsstillinger, spesielt innen basalmedisin. De mest talentfulle yngre 

medarbeiderne forsvinner. Resultatet av denne negative spiralen, er svekket 

kunnskapsgrunnlag hos nyutdannete leger, spesielt innen medisinske basalfag som 

anatomi, biokjemi og farmakologi, og økt behov for oppfølging og veiledning av 

nyutdannete leger i helseforetakene og i kommunehelsetjenesten. 

 

For å bidra til å snu den uheldige utviklingen vil vi derfor foreslå at Legeforeningen 

fremmer følgende krav til årets hovedtariffoppgjør i staten: 

 

I. Krav til sentralt hovedtariffoppgjøret i det statlige tariffområdet: 

Primærkrav: 

LVS ønsker en fjerning av lønnstabell/stillingsregulativ, slik situasjonen er både i KS- 

og Spekterområdet. 

 

Subsidiært: 

1. LVS støtter Akademikernes ønske om at det etableres prøveprosjekter i utvalgte 

virksomheter der forhandlingene i sin helhet flyttes ut lokalt. 

 

2. LVS ønsker at den økonomiske rammen for øvrige virksomheter i staten fordeles 

med 50 % som likt prosentvis tillegg på tabell, og 50 % av økonomisk ramme lagt ut 

til lokale forhandlinger. LVS mener det er av stor betydning at det er forutsigbarhet 

for reelle lokale forhandlinger, med reell økonomi, slik at man ikke setter i gang et 

”stort tillitsvalgtsapparat” for svært lite penger, og slik at tillitsvalgte og leder lokalt 

gis mulighet til å benytte lønn som et styringsverktøy. 

 

3. LVS ønsker ikke sentrale justeringsforhandlinger knyttet til økonomi, og ber derfor 

om at krav knyttet til opprettelse av stillingskoder fremmes i forbindelse med de 

sentrale innledende kravene. 

 

LVS krever opprettet egne stillingskoder for vitenskapelig ansatte leger ved 

universitetene, i prioritert rekkefølge: 

o Medisinsk professor* (ltr. 80 – 98) 

o Medisinsk 1. amanuensis* (ltr. 73 – 98) 

o Medisinsk postdoc.* (ltr. 73 – 98) 

o Medisinsk stipendiat* (ltr. 56 – 75) 

o Universitetsoverlege* (ltr. 73 – 98) 

*Merknad til stillingskodene, krav om utdanningskode 118 (cand.med., eller 

tilsvarende).  

Begrunnelse: 

LVS ønsker etablering av egen stillingskode for vitenskapelige ansatte i 

fulltidsstillinger (professor, 1. amanuensis) med profesjonsutdanning som lege 
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(utdanningskode 118, medisinsk embetseksamen, profesjonsutdanning medisin ). Egen 

stillingskode vil gi den fleksibilitet som er nødvendig for å etablere 

konkurransedyktige lønninger slik at leger ikke forsvinner fra sektoren. Laveste 

innplassering er valgt ut fra minimumsnivået for overleger, og leger i spesialisering 

kategori C ved universitetssykehusene. Universitetsoverlege er hovedsakelig tenkt 

brukt til undervisningsformål ved universitetene, og dekker således et ”hull” i 

stillingsstrukturen mellom ferdig doktorgrad og ansettelse som 1. amanuensis eller 

professor. 

 

4. Under henvisning til foregående punkt kreves det at man tilbakefører professor II 

og 1. amanuensis II til lønnsplan på HTA. Dette kreves også fremmet i forbindelse 

med det sentrale kravet. 

Begrunnelse: 

Uvisst av hvilken årsak ble disse stillingene tatt ut av HTA i 1996. Dette har medført 

at IIstillingene lønnsmessig har stagnert. LVS antar at dette er et problem som også 

gjelder for andre fag. LVS ser ingen begrunnelse for at disse stillingene ikke kan 

håndteres gjennom det normale lønnsoppgjøret på linje med øvrige deltidsstillinger. 

 

II Krav til evt. justeringsforhandlinger 

5. Krav om at samtlige stipendiater i stillingskode 1378 som har utdanningskode 118 i 

bunnen, som er innplassert i lønnstrinn 61 eller lavere, flyttes til lønnstrinn 62, samt 

at stipendiater plassert i lønnstrinn 62 eller høyere tilstås to lønnstrinn. 

Begrunnelse: 

Det er behov for å utjevne lønnsforskjeller mellom statsansatte stipendiater og 

legestipendiater ansatt i helseforetak. Vanlig innplassering for stipendiater i 

helseforetakene er nå ca. 440 000 kr. Til sammenligning er minstelønnen for leger i 

spesialisering kategori A kr. 464 000, kategori B kr. 502 000 og kategori C kr. 542 

000 kr. Nyutdannede leger (turnusleger) har en minstelønn stor kr. 417 500 (ca. 

lønnstrinn 53). Det vises for øvrig til vår argumentasjon innledningsvis i dette brev.» 

 

Resultat hovedoppgjøret statlig sektor 2012 

Hovedoppgjøret 2012 er hovedoppgjøret som ikke «gikk etter boken» for noen av partene. Da 

meklingen ble brutt av LO, YS og UNIO, valgte Akademikerne (inkl. Legeforeningen) og 

staten å fortsette meklingen. Dette medførte at Akademikerne fikk større anledning til å 

påvirke resultatet, enn man vanligvis får, i det Akademikerne fortsatt var i en tvungen 

mekling, mens øvrige hovedsammenslutninger var i en frivillig mekling. Sammenliknet med 

tidligere oppgjør fikk hovedoppgjøret 2012 en god profil. Innenfor en ramme på ca 4 %, der 

overheng og glidning utgjorde 1,7 %, ble disponibel ramme på ca 2,3 % fordelt med et påslag 

på A-tabellen pr 1/5 med kr 12.000 fra trinn 19 – 55, og 2,7 % påslag på trinn 56 – 98, samt 

tre nye trinn. Videre ble det satt av 0,33 % av årsrammen til lokale forhandlinger pr 1/9, noe 

som utgjorde ca 1,1 % av lønnsmassen lokalt til fordeling. 

 

Det har ikke vært foretatt noen undersøkelse direkte rettet mot LVS’ medlemmer etter 

oppgjøret, men på Legeforeningens evalueringskonferanse etter lønnsoppgjøret i staten kom 

det frem at de lokale forhandlingene synes å ha gitt variable resultater, spesielt fordi våre 

medlemmer er beskjedne i sine krav. 

 

I virksomheter der det er tillitsvalgte, og der medlemmene fremmer krav til lokale 

forhandlinger, ser det ut til at Legeforeningens medlemmer jevnt over får gode resultater. I 

virksomheter der Legeforeningen ikke har tillitsvalgte, eller der medlemmene ikke melder inn 

lønnskrav, er uttellingen dårligere. 
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For LVS er det åpenbart et problem at medlemsmassen ved universitetene i liten grad har 

mulighet til å engasjerer seg i tillitsvalgtsarbeid fordi det tar tid fra arbeid med 

forskningsfinansiering og publisering, og mange avstår fra å fremmer lønnskrav. Styret vil 

anbefale at neste styre fortsetter å prioritere arbeidet med å etablere lokalt engasjement i 

foreningen, slik det ble vedtatt på styrets arbeidsmøte høsten 2012. 

 

3.2.2. Spekterområdet 

LVSs krav til hovedoppgjøret for Spekterområdet 2012 

Styret hadde en grundig behandling av krav til hovedoppgjøret i 2012, og fremmet følgende 

innspill til Legeforeningens forhandlingsutvalg helse: 

«Helseforetakene har medisinsk forskning (helseforskning) som sin lovpålagte 

oppgave. I tillegg er forskningskompetanse en høyst relevant og nødvendig utdannelse 

også for leger i kliniske stillinger i en helsetjeneste som ønsker å bygge på 

forskningsbasert kunnskap, diagnostikk og behandling. LVS erfarer at ansatte med 

forskningsbasert kunnskap ofte benyttes ved behov for en ”second opinion” i 

forbindelse med særlig kompliserte casus. Videre er akademisk kompetanse svært 

viktig i utdanningen av helsepersonell i helseforetakene 

 

For at helseforetakene skal kunne oppfylle sine plikter, forutsettes tilgang på 

forskningskompetent personale. Dette forutsetter igjen at arbeidsvilkårene og -

forholdene for disse gruppene er av en slik art at det anses attraktivt å drive med 

medisinsk forskning. 

 

LVS opplever i dag at leger etter gjennomført doktorgrad i liten grad går inn i en 

videre karriere som forsker i helseforetak, nettopp av den årsak at arbeidsforholdene 

ikke anses tilstrekkelig regulerte, samt at det ikke i stor nok grad gis uttelling for 

forskningsinnsats og forskningskompetanse, selv om denne kompetansen er til stor 

nytte for foretaket. 

 

LVS mener derfor at det er behov for økt fokus på rammene for legeforskere, 

herunder også ansatte i kombinerte stillinger, og at rettighetene og arbeidsvilkårene 

for disse gruppene styrkes. I tillegg er det ønskelig at systemet for belønning av 

forskningskompetanse i større grad nyanseres. 

 

For å bidra til bedring av arbeids- og lønnsforhold for leger som forsker, vil LVS 

derfor foreslå at Legeforeningen fremmer følgende krav til årets hovedoppgjør: 

 

1. Kombinerte stillinger med tjenestested sykehus – universitet/høyskole 

LVS ønsker i større grad regulering av kombinerte stillinger slik at det formaliserte 

samarbeidet mellom universitet og helseforetak om forskning og undervisning 

reflekteres i et enhetlig syn på arbeidssituasjonen. Dette gjelder både de formelt 

kombinerte stillingene, men også for øvrige ansatte i helseforetak som utfører klinisk 

arbeid på deltid.  

 

LVS ber om at det fremmes krav om at følgende inntas i A2 § 2.4: 

”Dersom en lege i kombinert stilling har samlet ukentlig arbeidstid på 38/40 

timer eller mer, skal fast utvidet arbeidstid utover dette kompenseres etter 

gjeldende UTA-sats. Arbeidstid utover tjenesteplan kompenseres som overtid.” 

 

2. Leger som driver aktiv forskning 

Det vises til redegjørelsene ovenfor om behovet for å i større grad regulere 

arbeidsforholdene for leger som forsker.  
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Fri i forbindelse med disputas 

Arbeidet med en PhD grad avsluttes med disputas. Tidspunktet for dette kan være 3 - 

4 måneder etter avslutning og innlevering av doktorgrad. Dette medfører ofte at 

disputasen skjer på et tidspunkt hvor legen er i et annet arbeidsforhold. Tilsatte med 

PhD representerer en ressurs for arbeidsgiver. En god avvikling av disputasen vil 

derfor representere en fordel for begge parter.  

 

Tid til forskning i tjenesteplan 

Balanse mellom de ulike oppgavene som skal utføres i et helseforetak bør også 

reflekteres i at arbeidsgiver tilrettelegger for forskning. Arbeidsgivers forventning om 

vitenskapelig produksjon krever at det ikke overlates til den enkelte lege å sette av 

denne tiden. 

 

Forskningspermisjon 

Leger som er aktive forskere har behov for kontinuerlig oppdatering på eget 

forskningsfelt. Det er nødvendig med tilrettelegging for slik oppdatering og spesielt 

for mulighet til mer samlet tid til fordypning. Det er behov for at 

utdanningspermisjonen for disse legene endres til permisjon for forskningsfaglig 

oppdatering. 

 

Gjennom ordningen med kombinerte stillinger har en rekke av overlegene ved 

helseforetakene også et ansettelsesforhold ved universitetene. Utdanningspermisjonen 

i A2 § 4.2 bør endres slik at overleger med doktorgrad som driver aktiv forskning og 

har en kombinasjonsstilling ved universitetene gis 12 måneder permisjon hvert 7. år 

eller tilsvarende, avhengig av den ordning som gjelder ved det aktuelle universitet. 

Dette vil bringe permisjonsordningen i samsvar med lengden på forskningsterminen i 

universitetsdelen av stillingen.  

 

Uten en slik samordning vil det være svært vanskelig for leger i kombinerte stillinger 

å utnytte forskningstermin- og utdanningspermisjonsordningene på en god måte. 

Alternativet vil i mange tilfeller være at disse legene må ta permisjon uten lønn fra 

den ene av sine to stillinger, noe som igjen kan gjøre det lite attraktivt å gjennomføre 

den kompetanseheving § 4.2 tar sikte på. 

 

På bakgrunn av det ovennevnte ber LVS om at det fremmes krav om at følgende 

inntas som ny § 4.3 i A2: 

 

”§ 4.3 Leger som driver aktiv forskning i helseforetaket 

Leger som skal forsvare sin PhD grad skal gis 14 dager fri med full lønn etter 

tjenesteplan for forberedelse av prøveforelesning/disputas. 

For leger som har forskning som del av sitt ansettelsesforhold i helseforetaket, 

skal det settes av tid til forskning i tjenesteplan. Det skal stilles kontor til 

disposisjon for forskning i nærheten av avdelingen. 

Overleger med doktorgrad som driver aktiv forskning og har en 

kombinasjonsstilling ved universitet/høyskole, har i stedet for 

utdanningspermisjon etter § 4.2 rett til forskningspermisjon i 12 måneder 

hvert 7. år eller alternativt etter de ordningene som gjelder det aktuelle 

universitet/høyskole.” 

 

LVS ser at det kan bli problematisk å få gjennomslag for kravet om særregler for 

utdanningspermisjon/forskningspermisjon for leger som forsker. Vi ber derfor 
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Legeforeningen om å vurdere hvorvidt det alternativt vil være hensiktsmessig å kun 

fremme dette kravet for leger som er ansatt i kombinasjonen professor I – overlege II 

(altså bistilling ved helseforetak). Av de kombinert ansatte er det denne gruppen som 

har størst tradisjon for å ta ut forskningstermin ved universitetene, og som ofte tar 

ulønnet permisjon fra stillingen ved helseforetaket. Lønnen fra helseforetaket utgjør 

imidlertid en stor del av denne gruppens samlede inntekt, og LVS mener derfor at det 

er her behovet for samkjøring av permisjonsordningene er størst. 

 

3. Nyansert godtgjøringssystem for forskningskompetanse 

Ansatte med forskningskompetanse er nødvendig dersom helseforetak skal oppfylle 

kravet om lovpålagt forskning. Mange leger avslutter sin forskningskarriere med 

doktorgrad/PhD og går inn klinisk arbeid. For å beholde disse som aktive forskere er 

det behov for et mer nyansert system for godtgjøring av forskningskompetanse. 

Tiltakene som er skissert ovenfor vil kunne stimulere til mer forskningsaktivitet hos 

leger med doktorgrad/PhD. Et annet insentiv vil være at forskningsinnsats i større 

grad reflekteres lønnsmessig. 

 

LVS ber om at det fremmes krav om at det innføres følgende system for godtgjøring av 

forskningsaktivitet og -kompetanse i A2 § 5.4.6: 

 

”Tillegg for forskningskompetanse/vitenskapelig kompetanse 

 

Tillegg for doktorgrad 

Tillegg for doktorgrad eller dokumentert førsteamanuensiskompetanse 

Doktorgradstillegg for leger som driver aktiv forskning 

 

Tillegg for professorkompetanse 

Tillegg for leger som er bedømt professorkompetent i Norge eller tilsvarende 

krav til bedømmelse 

Tilleggene skal inngå i basislønn. Leger med lavere stillingsbrøk enn 100 % 

får tillegget uavkortet.” 

 

LVS ber Legeforeningen om å vurdere størrelsen på disse lønnstilleggene. 

 

4. Lønnskategorier for LIS må hensynta forskning 

Rekruttering av yngre leger med forskningskompetanse er svært viktig for 

helseforetakene. Yngre leger opplever imidlertid at man ved å gå inn i 

forskerstillinger og gjennomføre sin PhD relativt sett taper ansiennitet fordi formelle 

regler for merittering i liten grad godtgjør forskertiden på lik linje med ansettelsestid 

i en klinisk avdeling ved lønnsfastsettelse.  

 

LVS ber derfor om at lønnskategoriene for leger i spesialisering, jfr. A2 § 5.4.4, tar 

hensyn til forskning, og endres slik at alle år med forskning meritteres lønnsmessig 

ved innplassering i lønnskategori.» 

 

Resultat mellomoppgjør Spekterområdet 2012 

I Spekterområdet skjer lønnsdannelsen for yngre leger sentralt, mens overlegene i all 

hovedsak har lokal lønnsdannelse. Resultatene for LVS‘ medlemmer varierer derfor noe fra 

helseforetak til helseforetak, avhengig av innretningen på lønnsoppgjøret i de respektive 

foretakene. Ny minstelønn for overleger er etter oppgjøret kr 616.500,-. Videre ble 

doktorgradstillegget regulert opp til kr 42.500,-. 
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Styret merker seg at det kan synes som om bevissthet rundt forskning og forskningskår er 

større i foretak der LVS‘ medlemmer engasjerer seg i oppkjøringen til oppgjøret, og spiller 

inn konkrete krav til de lokale forhandlingsutvalgene i helseforetakene. 

 

3.3.  LVS’ Orkidepris 

Orkideprisen ble opprettet av LVS’årsmøte i 2005. Prisen utdeles årlig og tildeles personer 

som påskjønnelse for fremragende innsats for å fremme interesse for leger i vitenskapelige 

stillinger innen medisin i Norge. Prisen er på kr. 10.000 samt et grafisk trykk av kunstneren 

Harald Kryvi. LVS’Ordkidepris ble ikke utdelt 2012 blandy annet grunnet usikker økonomi i 

foreningen.  

De foregående Orkideprisvinnere er:  

-  2006 Professor Bjarne Waaler 

-  2007 Professor Jon Lekven 

-  2008 Professor/overlege Britt Ingjerd Nesheim 

-  2009 Professor/overlege Kaare M. Gautvik 

-  2010 Professor/ overlege Anna Midelfart 

-  2011 Professor Einar Svendsen 

-  2012 Ikke delt ut 

 

3.4.  Tariffkonferanse  
LVS avholdt tariffkonferanser for tillitsvalgte i staten 10. februar 2012 på Lysebu. 

Konferansen samlet deltakere fra flere sektorer innen statens tariffområde, og var et vellykket 

arrangement.  

 

3.5. Forskningspolitisk konferanse 28.-29. april 2012 

Forskningspolitisk konferanse ble avholdt i Tromsø. Stikkord i forkant av programmet var 

Stikkord: “Hvor ble det av fri forskning? Hvor ble det av legeforskeren etter avlagt PhD 

grad? Rekker forskningsmidlene fram til forskerne eller forsvinner stadig mer i 

administrasjon og byråkrati? Hvorfor må vi reise utenlands for å finne det mest avanserte 

utstyret for medisinsk forskning og den største viljen til satsningen på medisinsk 

grunnforskning? Hva skjer med legeforskere uten prosjektmidler og faste stillinger? 

Medisinsk forskning versus kostnadseffektive klinikker? På hvilke områder kan man øke 

forskningsinnsatsen innenfor medisin i Norge? Er det et realistisk samsvar mellom forskning 

norske politikere etterspør gjennom oppdragsforskning/ programforskning og den 

internasjonale forskningsarena i medisin?” 

 

Konkrete innlegg var samlet under overskriftene rammebetingelser for forskning, 

grunnutdanning i medisin og veien videre med fokus på karriere løp, ledelse, betydningen av 

samhandlingsreformen, forskerutdanning. Forelesere var egne medlemmer, representanter 

fra universitets- og instituttsektor, kommune og politisk miljø  

  

I fra programmet kan nevnes innlegg fra Stortingspolitiker Tove Karoline Knutsen, om 

forskning innenfor helse, innlegg om forskningsfinansiering fra forskningsdirektør UiT Pål 

Vegar Storheier som påpekte problemene med ulikhet og ubalanse i tildeling av 

forskningsmidler til medisinsk forskning fra HOD og Kunnskapsdepartementet. Gunnar 

Tjomlid Blogger, skribent og IT-ekspert Gunnar Tjomlid hadde “Sunn skepsis?” som sitt 

tema og demonstrerte blant annet hvor lett vi kan la oss påvirke.  

 

 

3.6. LVS Info 

LVS har i 2011 sendt ut 4 utgaver av LVS info til sine medlemmer. Stipendiat Rune 

Jacobsen ble engasjert som redaktør for LVS info i 2012. Aktuelle saker har vært presentert i 

LVS info. Styret har diskutert muligheten for en nettbasert informasjonskanal, men besluttet 
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også i 2012 å avvente vurdering av dette spørsmålet til foreningen har et bedre tak på sine 

nettsider.    

 

3.7. Medlemsrabatt for PhD stipendiater i Legeforeningen.  

LVS har tidligere tilskrevet sentralstyret med anmodning om at stipendiater får en reduksjon 

i kontingentsatsen med kr 3000 i inntil 4 år for medlemmer som har 100 % stipendiatstilling 

ved universitet eller helseforetak. Begrunnelsen for forslaget er at stipendiatene 

gjennomgående har en langt lavere lønn enn leger i spesialisering og allmennlegene, samt at 

et slikt tiltak vil virke positivt overfor denne gruppen som bidrar til forskning og 

fagutvikling.  

 

Forskningskompetente leger trengs for å drive frem forskning og fagutvikling i og utenfor 

sykehus, og samfunnet er avhengig av at mange leger opparbeider slik kompetanse. Samtidig 

er PhD i økende grad et krav fra avdelingslederne. For leger under spesialisering i og utenfor 

sykehus vil alle tiltak som kan minske den økonomiske byrden ved en forskerutdannelse, 

virke positivt i forhold til rekruttering.  

 

LVS foreslo derfor at Legeforeningen viser god vilje og støtte til disse legene ved å redusere 

kontingenten i en periode på inntil 4 år for alle medlemmer som innehar 100 % 

stipendiatstilling ved universitet eller helseforetak. Kontingenten ble foreslått satt til kr 4300 

for spesialister og kr 3480 for ikke-spesialister, altså en reduksjon på kr 3000,-. 

 

Basert på dagens medlemmer vil forslaget medføre en redusert kontingent på vel kr 1 million 

pr år om det ble vedtatt. Beløpet vil variere mht om slike stillinger innehas i mer enn 4 år.  

Det er pr i dag registrert 367 med stipendiatstillinger i medlemsregisteret.  
 

Følgende vedtak ble gjort i sentralstyrets møte 3.12.2010 (Sak 282/10 (4.01-10/5603): 

Sentralstyret fremlegger LVS forslag om redusert kontingentsats for stipendiater som en  

del av landstyrets budsjettbehandling for 2012, med sin innstilling til vedtak om 

kontingentsatser gjeldende for 2012. Forslaget fikk ikke tilslutning. 

 

Det ble likevel vedtatt en redusert kontingent for stipendiater, men med en mindre reduksjon 

enn foreslått fra LVS. 

 

3.9. Meritt til unge legeforskere ved søknad om begynner- eller utdanningsstillinger 

LVS er spesielt opptatt av å ha et nært samarbeid med YLF for å sikre unge legeforskere 

gode arbeidsforhold.  

 

LVS-styret mener at dr.grad/PhD-grad eller annen forskning må gi meritt for tilsetting i fast 

LIS stilling. Alle årene med forskning bør telle og sidestilles med klinisk tjeneste. 

Legeforeningen kan gjennom å fremme et slikt krav vise at de ønsker å ha leger med dr.grad 

i kliniske stillinger ved ansettelse i faste LIS-stillinger. Fokus på meritt for 

forskningsutdannelsen ved alle begynnerstillinger og utdannelsesstillinger for yngre leger  

kan brukes som et synlig tegn på Legeforeningens prioritering av forskning. Det er også et 

vigtig element i videreføring av dobbeltløp-stillinger for både forsknings- og 

spesialistutdannelse. 

 

3.11. Prinsipp- og Arbeidsprogram 

Landsrådet utarbeidet 11.2.2010 et nytt Prinsipp og Arbeidsprogram. Prinsipprogrammet 

omfatter 8 visjoner som inkluderte blant annet rekruttering, lønnsforhold, tilstrekkelig 

driftsmidler for forskning, etablering av lokale tillitsvalgte og tilfredsstillende pensjon. 

Arbeidsprogrammet omfattet 17 konkrete mål. Arbeidsprogrammet ble revidert etter 
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diskusjon på landsrådsmøtet i 2012. I arbeidsmøtet høsten 2012 ble det videre trukket ut 

noen få spesifikke punkter som styret skulle konsentrere sitt arbeide om.  

 

3.12 Kostnadsutvikling 

LVS styret har vært bekymret for LVS’ økonomiske utvikling på bakgrunn av 

Legeforeningens takstøkninger for administrative tjenester. Dette medførte   

underskudd i foreningens drift for 2009 og 2010, mens det for 2011 ble gjennomført kutt i 

utgifter slik at vi dette året ikke har underskudd, imidlertid økte takstene for administrative  

tjenester ytterligere i 2012, dette medførte underskudd i foreningens drift. 

 

3.13. Høringer 

Styret har i løpet av 2012 levert høringssvar på følgende høringer: 

- Høring - Forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 

(folkehelseforskriften) 

- Høring - Forslag til endringer i kreftregisterforskriftens regler om behandling av 

opplysninger om personer som har deltatt i program for tidlig diagnose eller kontroll 

for konkret kreftsykdom (kreftscreening) 

- Høring - NOU 2011:18 Struktur for likestilling 

- Intern høring – Legeforeningens statusrapport om helse- og omsorgstilbudet til eldre  

- Intern høring – Legeforeningens statusrapport om forebyggende helsearbeid 

- Intern høring - Legeforeningens forskningspolitiske strategidokument 

- Intern høring - Landsstyresak - Opprettelse av kompetanseområde i allergologi. 

- Intern høring - Landsstyresak - forslag fra Yngre legers forening om endring av 

spesialistreglenes generelle bestemmelser §5  

- Intern høring - utkast til policynotat om IT i helsevesenet 

- Intern høring - Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet 

- Høring – forslag til bestemmelser om Akademikernes konserntillitsvalgtordning  

- Høring - NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling 

- Høring - ny turnusordning - forslag til forskrift  

- Høring - Forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr 

- Høring - nasjonal retningslinje for barselomsorgen  

- Utkast til beskrivelse av ønsket funksjonalitet i EPJ og andre IKT-systemer 

- Høring - forslag til nasjonal kreftstrategi på kreftområdet 2013-2017 

- Høring – utkast til rundskriv om CFS/ME  

- Høring - forslag til avvikling av godkjenningsordningen for sykehus 

- Tema for Legeforeningens statusrapport i 2014  

 

3.14 Likestilling 

LVS har innarbeidet rutiner som tar sikte på at det ikke skal forekommer 

forskjellsbehandling grunnet kjønn. I styret for Foreningen for Leger i Vitenskapelige 

Stillinger er det to kvinner og tre menn, varamedlemmer til styret er 3 kvinner. LVS støtter 

arbeidet med økt rekruttering av kvinner til lederstillinger og til professorstillinger i 

medisinsk forskning. 

 

 

 

 


