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Styret & sekretariat i LVS for 2009-2011

Leder                                    
Professor/overlege Amund Gulsvik
Inst. for indremedisin, Universitetet i 
Bergen og Lungeavd. Haukeland univ.
sykehus
 Telefon arb: 55 97 32 42  Telefaks: 
55 28 77 62
E-mail: amund.gulsvik@med.uib.no
Privat: Gerhard Grans v. 70, 5081 Bergen
Tlf. priv: 55 28 77 62
Mobil: 414 18 935      

Medlem 
Førsteamanuensis Anne Spurkland
Universitetet i Oslo - Det medisinske 
fakultet, Avdeling for anatomi
Postboks 1105 Blindern, 0317 Oslo
Telefon arb: 22 85 11 73 Telefaks: 
E.mail: anne.spurkland@labmed.uio.no
Privat adr: Per Kvibergsgt. 22, 0478 Oslo
Tlf. priv: 
Mobil: 

Medlem  
Professor Kirsti Ytrehus
Universitetet i Tromsø
Telefon arb: 77 64 47 81 
Telefaks:
 E-mail: kirsty@fagmed.uit.no   
 Privat adr: Skolegt. 44, 9008 TROMSØ
 Tlf. priv: 77 68 66 41   
Mobil: 951 06 332

Medlem
Professor/overlege Anna Midelfart
Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital
Telefon arb: 72 57 54 59 / 72 57 61 66 / 
73 52 35 53
Telefaks: 72 57 57 65/73 51 74 90
E-mail: anna.midelfart@medisin.ntnu.no  
Privat adr: Lokesv. 10, 7033 Trondheim
Tlf. priv:  73 968466    
Mobil: 934 48 912   
Priv.faks: 73 963104      

Medlem
Stipendiat Petter Schandl Sanaker
Institutt for klinisk medisin, Universitetet 
i Bergen - Det medisinske fakultet, 5021 
Bergen
Telefon arb: Telefaks: 
E-mail: ptsa@helse-bergen.no
Privat adr. Østre Hopsvei 19, 5232 
Paradis
Tlf. priv: 55 99 11 36  
Mobil: 996 03 448

Varamedlem
Førsteamanuensis/overlege 
Helge Bjørnstad Pettersen
Inst. for Sirkulasjon og billeddiagnostikk, 
St. Olavs Hospital
Tlf. arb: 73 86 85 57. Faks: 73 86 75 46
E-mail: helge.b.pettersen@ntnu.no
Privat adr: Arne Garborgsv. 45 E, 7024 
Trondheim
Tlf. priv: 72 55 88 90   
Mobil: 917 50 145

Varamedlem
Stipendiat/overlege Gro Østlie Eilertsen
Universitetet i Tromsø, Rehabiliterings-
senteret, Nord-Norges Kurbad, 
Telefon arb: 77 62 61 25  Telefaks: 
77 62 72 58
E-mail: gro.eilertsen@uit.no  
Privat adr: Christian VII’gt 14, 9012 
Tromsø
Tlf. priv: 77 61 88 75   
Mobil: 930 13 289   

 Varamedlem 
Stipendiat Hanne Kristin Fredly
Institutt for indremedisin, Universitetet i 
Bergen, 5021 Bergen
Telefon arb:     
Telefaks: 77 62 72 04
E-mail: hanne.fredly@med.uib.no 
Privat adr: Baglergate 4 A, 5032 Bergen
Telefon priv:   
Mobil: 957 90 844

Advokat/rådgiver Bente A. Kvamme 
Mail: bente.kvamme@legeforeningen.no 
Den norske lægeforening
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Tlf. arb: 23 10 91 62/23 10 90 00 
Telefaks: 23 10 91 50
Priv. adr: Drasundvn. 27, 3189 Horten
Telefon priv: 33 03 95 33  
Mobil: 922 51 299 

Advokatsekretær 
Britt C. Thoresen 
Mail: britt.thoresen@legeforeningen.no 
Den norske lægeforening
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Tlf. arb: 23 10 91 56/23 10 90 00 
Faks: 23 10 91 50
Priv. adr. Stovnerfaret 48, 0982 Oslo
Telefon priv: 22 10 45 45  
Mobil: 909 71 915

leger i vitenskapelige stillinger

LVS’ kontor
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Leger i vitenskapelige stillinger har ingen lang tradisjon med 
egne tillitsvalgte, selv om LVS i år vil feire sitt 20 års 
jubileum. 

Høy forskningskompetanse i presidentvervet i Den norske 
Legeforeningen har vært til stede, siste gang for 40 år siden, da 
professor og barnelege Martin Seip var president i 1966-69. 
Blant de følgende 10 presidentene har seks hatt forskerutdannelse 
på doktorgradsnivå, og slik kompetanse har også vært til stedet hos 
flere andre medlemmer av Sentralstyret. 
Med en slik vitenskapelig kompetanse i Sentralstyret og i ledelsen 
av Legeforeningen, kan man undres over hvordan dagens leger i 
vitenskapelige stillinger har kommet så ufordelaktig ut hva angår 
arbeidsforhold og lønn.

Omstillinger og endringer er det stadig på arbeidsplassene til leger 
i vitenskapelige stillinger enten de er ved universitet, helsefore-
tak, forskningsinstitutter, industrielle bedrifter eller kommunalt 
helsevesen. Det er behov for tillitsvalgte som skal påpeke urimelige 
og uhensiktsmessige arbeidsforhold for denne gruppe leger, ivareta 
deres interesser under 
lønnsforhandlinger, ved utlysning av stillinger, i tilsettingsråd og 
når konflikter er på vei.  
Medbestemmelse og samhandling mellom arbeidstager og arbeids-
giver skal skape gode omstillinger, og etter den nordiske modellen 
går samhandlingen via organisasjonenes tillitsvalgte. Styret i LVS 
har som en av sine hovedoppgaver å etablere en god fagforening-
sorganisasjon med høy kompetanse. 
Tidligere statsminister og fagforeningsleder 
Einar Gerhardsen hevdet at skal en organisasjon 
være levende og fylle sine oppgaver, 
må de tillitsvalgte 
forstå sine plikter. 
De må også forstå det indre liv i organisasjonen. 
Interesse og vilje er en forutsetning, men tillitsvalgte 
må også kjenne de regler som er nødvendig for at 
fagorganisasjonen skal fungere (1).

En organisasjon som LVS er bare et middel for å nå målene til 
en gruppe med felles interesser. Hovedmålene for vår gruppe av 
leger er blant annet å ivareta og skape gode arbeidsforhold (faglig, 
helsemessig, sosialt) og en rimelig lønn. Andre oppgaver er å støtte 
medlemmer som er kommet i en fortvilet situasjon og opplever å 

stå alene.  Opplevelsen av å være alene er ofte sterkest i tider med 
omstillinger, uro og nedskjæringer i virksomheten.  Foreningen 
er et instrument som skal sette medlemmene i stand til å arbeide 
for sine felles interesser, og til å skape forståelse og entusiasme for 
organisasjonens mål.

I januar 2010 har jeg deltatt i medlemsmøter som valgte tillitsval-
gte for Den norske legeforening ved to universiteter. Møtene fant 
sted i Trondheim 6. januar for ansatte leger ved Norges Teknisk 
Naturvitenskapelig Universitet, og i Oslo 21. januar for samme 
yrkesgruppe ved Universitetet i Oslo. Helge Bjørnstad Pettersen og 
Anna Midelfart ble skriftlig valgt til henholdsvis hovedtillitsvalgt 
(HTV) og vara i Trondheim, mens Svend Davanger og Henrik 
Huitfeldt ble valgt med akklamasjon i Oslo i tilsvarende posisjoner. 
Tidligere er Yngve Figenschau valgt som HTV ved Universitetet 
i Tromsø og med Knut A. Holtedahl og Gro Østlie Eilertsen 
som varamedlemmer; mens ved Universitetet i Bergen er Amund 
Gulsvik, Einar Svendsen og Eva Gerdts valgt i tilsvarende verv. Vi 
takker alle avtroppende tillitsvalgte for den innsats de har gjort for 
LVS.

Det vil være en styrke for medlemmene at leger i vitenskapelige 
stillinger også organiserte seg med plasstillitsvalgte ved de store me-
disinske instituttene ved universitetene i Oslo og Bergen og ved de 
store forskningsinstituttene som i hovedsak er i Oslo. Medlemmer 
av LVS ved helseforetak må også få sine tillitsvalgte, slik at tillit 
og ivaretakelse etableres også for leger i kombinerte stillinger. 
Det kan medføre at LVS også på disse arbeidsplassene velger 
sine egne tillitsvalgte som samhandler med tillitsvalgte for Of og 
YLF. Valgkomiteer er viktige verktøy, men foruten ved valgene 
av landsstyret og lokalt styre i Bergen har man ikke valgkomiteer. 
Styret i LVS vil være pådrivere for å få slike etablert.
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De tillitsvalgte er reisverket i LVS. Å kunne rekruttere og beholde engasjerte og arbeidsvillige 
tillitsvalgte er en forutsetning for at leger i vitenskapelige stillinger skal nå felles mål om 
rimelige arbeidsforhold og lønn.

LA oSS VERDSEttE 
VÅRE tiLLitSVALgtE!

AV AMUND GULSVIK, LEDER LVS

 ”
Det er behov for tillitsvalgte 

som skal påpeke urimelige og 
uhensiktsmessige arbeidsforhold 
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Styret i LVS er opptatt av at de tillitsvalgte skal gis en så god 
assistanse som mulig fra foreningens sekretariat innenfor den 
rammen som er gitt. Både bedre og mer målrettet opplæring 
og kurs bør tilbys de tillitsvalgte. En tillitsvalgthåndbok (2) er 
utarbeidet av Den norske legeforeningen og tillitsvalgte bør 
ta seg tid til å sette seg inn i den. Hovedavtalen i Staten (3) 
og Hovedtariffavtalen i Staten (4) er dokumenter som både 
arbeidstagere og arbeidsgivere må forholde seg til. Jeg blir stadig 
overrasket over den manglende kunnskap om disse dokumen-
tene på  våre arbeidsplasser!

De tillitsvalgte er reisverket i vår forening. De har en utfor-
drende og tidkrevende virksomhet og de må møtes med respekt 
og forståelse for den innsats de gjør for vårt fellesskap. De har 
krav på at vi som medlemmer støtter opp om deres arbeid, og 
at vi alle bidrar så godt vi kan. Ettersom tillitsvalgte sjelden får 
ros fra kolleger og ofte blir kritisert av ledelsen, er det viktig 

at man får tillitsvalgtsarbeid til å ”lønne” seg på andre måter: 
Tillitsvalgterfaring gir kompetanse for ledelse av fakultet, 
institutt, forskergrupper og andre kompetansebedrifter og bør 
merittere for slike stillinger.

Jeg vil gjerne uttrykke en stor takk for den innsats og det arbeid 
de tillitsvalgte utfører i LVS. 

LITTERATUR:
1. Gerhardsen E. Tillitsmannen. En Håndbok for tillitsvalgte. 9. utgave 2006, Gyldendal Norske Forlag.
2. Befring AK, Blindheim SG.  Den norske legeforenings Tillitshåndbok 2009.
3. Akademikerne. Hovedavtalen i Staten. Tariffperioden 1.1.2009-31.12.2012.
4. Akademikerne. Hovedtariffavtalen i staten. Tariffperioden 1.5.2008 – 30.4.2010 ”

Styret i LVS har som en 
av sine hovedoppgaver å 

etablere en god organisasjon 
med høy kompetanse

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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MENS MAN VENtER pÅ tURNUS…

Jeg er så heldig å ha et prosjekt sammen med en veldig dyktig 
forskerlinjestudent. Det er en veldig kjekk erfaring, både 
det å være veileder og å se at det blir noe ut av prosjektet 

vårt. Forleden hadde vi veiledning, og trakk også litt linjer opp i 
forhold til veien fremover. Det er da hun forteller meg at det for 
tiden er et og et halvt års ventetid på turnus…..”Hva gjør dere 
i mellomtiden da?” sa jeg vantro. Hun fortalte at mange forsket 
eller prøvde å ta de strøjobbene de kunne få.

For all del, jeg vil gjerne ha flere unge og engasjerte kolleger inn 
i forskningen. Men jeg synes det er svært uheldig at tillegnet 
kunnskap skal ligge i årelang ”dvale” før man får kommet seg ut 
og prøvd seg som lege. Og ikke minst, synes jeg alle fortjener å få 
avsluttet et utdanningsløp innenfor rimelig tid. Medisinstudiet 

er allerede på seks år, med den skisserte ventetiden går det syv 
og et halvt år før du er ferdig. Hva med familieliv og fremtidige 
yrkesplaner? Det er ikke så lett å sette alt på ”vent”.

Jeg tror at turnus er en viktig del av utdanningen; glasuren på 
kaken om man vil. Men som alle glade kakebakere vet, det nytter 
ikke å glaserer kaken når den har blitt for gammel og smuler seg. 
Vi må derfor forvente at det gjøres noe med turnustjeneste og 
ventetid  umiddelbart, og at de legene vi utdanner ikke må gå og 
vente i langdrag før de kan få gjøre det vi har utdannet dem til.

Ha en fin vår!

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

ORDET FRITT:  Skriv til LVS INFO

FRAMSIDEN: 

“Akademikere Stat - lønnskonferanse i Riga.

Bilde: Britt C.Thoresen”
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Ja, jeg kommer LVS’ årsmøte/konferanse

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

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

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

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

Jeg ønsker å delta på følgende:

• Årsmøte: 22. april kl. 17.20   (    )

• Konferanse:  22. - 23. april (kr. 1400,-)  (    )

• Jubileumsmiddag:  22. april kl. 20.00   (kr. 700,-)  Palmehaven, Brittania  (    )

• Overnatting  22. – 23. april (kr. 1.295,-  Brittania hotel, Trondheim) (    )
       

Påmelding innen 1. april 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
22. – 23. april 2010 i trondheim

TIL INFO:
LVS’ årsmøte er åpent for alle LVS’ medlemmer og alle interesserte. Deltakerne som har betalt kursavgiften vil få 
dekket reise- og oppholdsutgifter. Konferansen dekkes i tillegg til kvoten på 2 kurs pr. år. fra Fond III.
NB: Kursavgift og evt. deltagelse på årsmøtemiddag må den enkelte deltaker dekke selv.
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invitasjon til det 
20. ordinære årsmøtet 
i Foreningen for leger 
i vitenskapelige stillinger

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS)
avholder sitt 20. ordinære årsmøte i Oslo

torsdag 22. april 2010 kl. 17.20

på Medisinsk Teknisk Forskningssenter, Det medisinske fakultet, NTNU

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet,  må melde disse 
snarest og innen 10. mars 2010, til LVS’ kontor, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo
e-mail: bente.kvamme@legeforeningen.no  eller britt.thoresen@legeforeningen.no 

I tilslutning til årsmøtet arrangeres konferansen

”Medisinsk forskning og utdanning
- fundamentet for helse i fremtiden”?

Vi ønsker også velkommen til vår jubileumsmiddag på Brittania Hotel samme kveld kl. 20.00

Vi ønsker alle velkommen til Trondheim

  TiL aLLe MeDLeMMer aV LVS 
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LVS forskningspolitiske konferanse 22.  - 23. april 2010 
Sted: Med. tekn. Forskningssenter, Det medisinske fakultet, NtNU, trondheim

Torsdag  Møteleder: Helge Bjørnstad Pettersen
kl. 1100-1110 Velkommen ved Amund Gulsvik, Leder i LVS
kl. 1110-1300 Verden har feber – hvilken diagnose og behandling ?
 President Torun Janbu, DNLF: Leger og deres ansvar for framtidens helse
 Helseminister: Er norsk helsevesen forberedt på  fremtidige helseutfordringer  med utgangspunkt i forskningsbasert  viten?
 Bjørn Inge Larsen, helsedirektør: Er vi forberedt på helseproblemer i Norge i fremtiden?
 Forskningsdirektør NFR: Quo vadis medisinsk forskning – stiller vi de riktige spørsmål og får vi de riktige svar?
kl. 1300-1345 Lunsj
kl. 1345-1515 Medisinsk forskning under press 
 Thora Åsland, statsråd: Forskning som kvalitetsindikator for helsetjenesten, hvilket ansvar har forskningsdepartementet? 
 Marianne Harg: Har universitetene for liten eller for stort handlingsrom?
 Torleif Ole Rognum: Byråkratisering av universitetene – et økende problem ? 
 Øystein Krüger, forskningsdirektør HSØ: Forskningssatsingen i helseforetak – målrettet og forutsigbart?
kl. 15150-1530 Pause
kl. 1530-1645 Paneldebatt m. innlegg : Hvordan kan forskning brukes som kvalitetsindikator for helsevesenet ?
 Geir Rise, Thora Åsland, repr. fra NFR, Øystein Krüger, Amund Gulsvik, Bjørn Inge Larsen, Torleif Ole Rognum , andre
kl. 1645-1700 Orkide pris utdeling
kl. 1700-17.20 Pause 
kl. 17.20-1900 Årsmøte i LVS
kl. 2000 Festmiddag, LVS 20 år

Fredag Møteleder: Anna Midelfart
Kl.0900-1030 Medisinsk forskning under press - 
 Korte innlegg ved: H. Waldum, U.Wisløff, stipendiat, klinikksjef, etc
 Karita Bekkemellem: Bedre finansiering av medisinsk forskning i samarbeid med industrien?
 Stortingsrepresentant Tord Lien: Medisinsk forskning under press- hvilket ansvar tar politikerne?
 Geir Rise, generalsekretær, DNLF: Legeforeningens rolle for å fremme medisinsk forskning og utdanning. 
kl. 1030-1045 Pause
kl. 1045-1200 Medisinsk utdanning - klar for fremtiden?
 Dekanus Britt Ingjerd Nesheim: Hva er status for grunnutdanningen i medisin - oppdatert eller utdatert? 
 Prodekan  Hilde Grimstad, NTNU: Hvor og hvordan utdanne leger for fremtiden?
 Repr. fra Departementet.: Nasjonal – internasjonal strategi i legeutdanningen
 Dekanus Nina Langeland, UiB: Hvem skal ha ansvaret for legeutdanningen – universitetene eller sykehusene?
 O. Sejersted, OUS: Bedre vilkår for leger i vit. stillinger etter omorganiseringen  ved OUS?
kl. 1200-12.15 Oppsummering

MeDiSiNSK FOrSKNiNG OG UTDaNNiNG
- FUNDaMeNTeT FOr GOD HeLSe i FreMTiDeN

p R o g R A M

Foredragsholdere som har bekreftet å komme:  
Marianne Harg, Tekna
Øystein Kruger, HSØ
Geir Rise, DNLF
Helge Waldum, NTNU, Det medisinske fakultet

Karita Bekkemellem,  Farm. Industri
Tord Lien, Stortinget
Britt Ingjerd Nesheim, UiO
Hilde Grimstad, NTNU, Det medisinske fakultet
Nina Langeland,UiB
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AV JANA MIDELFART HOFF, RED. & BENTE KVAMME, SEKR. I LVS

VALgMøtE i tRoNDhEiM 
6. januar 2010 

Møtet ble åpnet ved at LVS’ leder, Amund Gulsvik, åpnet møtet og holdt en innledning. 
Han startet med å gå igjennom medlemsfordelingen i Trøndelag. Medlemmene er 15 stipendiater, 
18 førsteamanuenser, 34 professorer, 13 post.doc/forskere og 5 ikke registerte stillingsbetegnelser. 

Amund Gulsvik gikk videre igjennom LVS’ oppgaver,  som er 
A: Å fremme medisinsk forskning og undervisning
B: Å ivareta de økonomiske, faglige, helsemessige og sosiale 
 interesser for leger i vitenskapelige stillinger
C: Å bidra til samarbeid mellom Legeforeningen og andre 
 forskerorganisasjoner
D: Å være et rådgivende organ for Den norske Legeforening

Han gikk også gjennom målene for LVS’ virksomhet, og snakket 
om viktigheten av å rekruttere og beholde leger med forsknings-
utdannelse innenfor alle deler av medisinsk forskning. Dette må 
gjøres gjennom å skape konkurransedyktige totallønninger for leger 
i vitenskapelige stillinger. Det er også viktig å skape forståelse hos 
arbeidsgiver for at det påhviler arbeidsgiver et ansvar for driftsmi-
dler til forskning og vedlikehold av forskningskompetanse for alle 
legeforskere.
Videre er det viktig for LVS at utdanning av fremtidens leger bygger 
på et forskningsfundament, og man har en visjon om at man ved å 
fremme engasjement og forståelse for medisinsk forskning styrker 
kvaliteten på helsetjenesten.

Hvordan kommer vi dit vi vil?
Et viktig ledd i LVS’ strategi er at det bør etableres medisinske aka-
demiske sentra hvor dagens medisinske fakultet og dagens regionale 
universitetssykehus har felles ledelse og eierskap til driftsmidler, 
utstyr, teknologsk og administrativ assistanse og avlønning. LVS har 
også målrettet gått inn for å bli en effektiv påvirker av de politiske 
administrative beslutningstakere for medisinsk forskning og un-
dervisning i regjering, storting, departementene for helse, omsorg, 
høyere utdannelse og forskning, helsevesenet og universitetene.
Avslutningsvis understreket Amund Gulsvik at en fagforening er så 
god som sine tillitsvalgte,  og understreket at LVS ønsker å være en 
kompetent og effektiv organisasjon med tillitsvalgte  som ivaretar 
arbeidsforholdene og interessene til medisinsk forskning og under-
visning. Dette forutsetter en nær og god samhandling i lønnsforhan-
dlingene mellom LVS og Of, Ylf, AF og Legeforeningens forhan-
dlingsavdeling for å bedre lønnen til legeforskerne. 

Valg av nye tillitsvalgte ved NTNU
Amund Gulsvik berømmet innsatsen til avtroppende hovedtil-
litsvalgt, Dag Bratlid. Nye tilltsvalgte ble Helge Bjørnstad-Pettersen 
(hovedtillitsvalgt) og Anna Midelfart (varatillitsvalgt). De nyvalgte 
tilltsvalgte takket for tilliten. 

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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NyE (?) tANKER 
oM REKRUttERiNg

Det sies at det å reise ut for å se forskningsverdenen 
utenfor Norges grenser er sunt. Likevel er det lett å 
falle i enkelte fallgruver. Jeg har falt i den fallgruven at 

jeg mener det meste på andre siden av Atlanteren er fantastisk 
og at det straks bør implementers i norske forskningmiljøer, 
selv om ikke miljøene er helt sammenlignbare med tanke på 
historikk, størrelse og kontaktflate. Så med dette ungdommelige 
overmot tenker jeg som medlem av LVS utland å se på ansettelse 
i post.doc og stipendiatstillinger med tanke på om vi har noe å 
lære fra systemet som praktiseres i mitt hjørne av California.

Mer tid til refleksjon
Et hovedtrekk er at ved starten av et forskerløp eller en forsk-
erstilling er at det er mer refleksjon enn i Norge. Som første 
års “graduate students” gjenomgår studentene mesteparten av 
opplæringsdelen til doktorgraden samtidig som de har åtte 
ukers rotasjons-perioder i ulike forskningsgrupper. I løpet av 
disse åtte-ukers øktene får de bli kjent med dem som jobber i 
gruppen, lære litt av metodologien og se hvilke problemstill-
inger gruppen er interessert i. Etter dette året skal de velge seg 
en gruppe som de skal jobbe i de neste fire-syv årene. 
Nå har ikke norske stipendiater tid til å bruke 
et år på å forsøke seg i ulike grupper. 
Likevel er dette en prøvetid som i større grad 
burde benyttes, om ikke annet for forskerlinjestudentene. 
Kanskje bør også de som vurderer et forskerløp oppmuntres til 
hospitering. 

Også post.doc kandidater snuser oftest på flere labber før de 
velger seg et sted å være. I labben jeg er i er det få som begynner 

som post.doc uten å ha vært gjennom intervju. Også her er 
tanken et reflektert valg. Et intervju består typisk av en samtale 
med sjefen, presentasjon av egne forskningsresultater og deret-
ter samtale med samtlige stipendiater og post.docs i gruppen. 
I ”min” gruppe med seksten junior-forskere sier det seg selv 
at dette tar tid og er ressurskrevende. Om intervjuet begynner 
i ni-tiden er ofte kandidaten ferdig i fem-sekstiden. Hvorfor 
gjør man det?  Det å snakke med ”hele” labben gir verdifull 
informasjon om hva gruppen har som hovedfokus, hvordan 
den fungerer, hvordan arbeidsforholdene er, og hvilke person-
lighetstyper som kanskje vil være lykkeligere i en annen lab. 
Kandidaten får et godt bilde av arbeidsplassen og potensielle 
sjefer og kollegaer får et godt bilde av kandidaten. Om både 
sjefen og kandidaten tror at dette kan bli bra finnes det ofte 
midler fra generelle ”grants” som kan holde post.doc’en med 
lønn til mer formelle ”fellowships” kan oppdrives, noe som gjør 
ansettelsen mer fleksibel enn de årlige søknadsfristene til forskn-
ingsrådet og helseforetakene. 

Ja til intervju!
Nå er kanskje intervju og utvelgelse mindre relevant i en norsk 
setting hvor det er liten tendens til å flytte på seg og vanlig å ta 
PhD og post.doc i samme miljø. I og med at vi bør stimulere til 
mer utveksling mellom fagmiljøene er kanskje en mer helhetlig 
vurderingsprosess et fornuftig startsted for å sikre en kandidat 
som passer miljøet og omvendt. Jeg vet i alle fall at jeg kommer 
til å plage fremtidige potensielle sjefer ved å insistere at jeg skal 
snakke med alle som jobber for dem før jeg i det hele tatt vil 
tenke på å søke om en post.doc. 

AV KRISTIN VISTE, LEGE OG STIpENDIAT
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 AV JANA MIDELFART HOFF, REDAKTØR

Navn: øyvind grytten torkildsen
Stilling:  Lege/forsker
aktuell som:  Nydisputert doktorand!

Bør nå MS-pasienter anbefales å spise 
fisk? 

Jeg synes det er litt for tidlig å gå ut med anbefalinger 
for MS-pasienter basert på resultatene fra dyremod-
ellen. Vi arbeider nå med å se om vi kan replisere 
resultatene i en annen dyremodell for MS. Dersom 
vi finner samme resultat her, kan vi si mer sikkert om 
overføringsverdien til mennesker. Vi forsøker også å 
finne ut hvilke substanser i fisken som eventuelt kan 
ha en beskyttende effekt.

Hva er ditt forskningsfelt?  

Forskningsfeltet er MS, særlig med vekt på terapi og 
eksperimentelle modeller for sykdommen

Du disputerte nylig. Hva var det mest 
spennende funnet ditt?  

Det mest spennende funnet var effekten vi fant av en 
fiskerik diett i en dyremodell for MS. Vi fant at mus 
som fikk omega-3 fettsyrer (i form av tran) tilsatt foret 
ikke hadde noe bedre sykdomsforløp enn kontroll-
dyrene, mens dyrene som fikk en fiskerik diett (med 
laks) hadde mindre symptomer, MR-forandringer og 
demyelinisering. Resultatene var uventede, både fordi 
vi ikke ventet å finne en så stor effekt av diettinterven-
sjon og fordi vi ikke hadde regnet med at det skulle 
være noen forskjell på en diett med tran og med laks.

1

2

3

Du er jo småbarnsfar selv. Vi vet jo at fisk er sunt, 
men hvordan er det med liv og lære i heimen? 

Vi spiser selv fisk minst en gang i uken. Heldigvis er begge barnene glade i laks, så det har vært enkelt å få til.  
4



ATV for overlegene på denne avdelingen skulle i september 2009 ha innkalt til valg fordi valgperioden 
var utgått. Men dette var ikke blitt gjort,  og først henimot jul begynte overlegene på avdelingen  å ”våkne 
opp”  -  det skulle jo avholdes valg. ATV på  avdelingen ble skriftlig via E-post oppfordret til å avholde 
valg. Dette ble ikke fulgt opp av vedkommende, og en majoritet av overlegene likte dette svært dårlig. 
Det ble derfor samlet inn underskrifter som representerte et tydelig flertall med krav om valg, og dette ble 
personlig avlevert til ATV. Etter dette skjedde det ting. Det ble i førjulstiden 2009 innkalt til valgmøte og 
som vanlig møtte overlegene opp, hovedstillinger i OF som bistillinger tilknyttet LVS. 
ATV hadde grunn til å håpe eller frykte, alt etter som, at der ville komme motkandidat, organisert i 
OF,  til vervet. ATV ledet møtet. Noe av det første som skjedde var at alle som ikke var medlemmer av 
Legeforeningen ble bedt om å forlate rommet. Korrekt nok, men hadde aldri skjedd tidligere på avdelin-
gen.  Deretter ble alle LVSere bedt om å forlate rommet. Heller ikke blant de eldre tilstedeværende hadde 
noen opplevd noe lignende ved 
tidligere valg på ATV. Ingen 
LVSere, og heller ikke alle overle-
gene i OF var forberedt 
på dette utspillet, og opp-
fordringen ble ikke etterkommet
av LVSerne. En  av bi-
stillingene forlot dog rommet 
og tok kontakt med HTV 
for OF. For sistnevnte ble dette 
som hadde skjedd også en over-
raskelse og de to ble enige om at valgmøtet måtte avlyses. Her måtte det gjøres et stykke markarbeide for å 
bringe formalia på det rene.

Hva sier valgreglene?
I etterkant har denne saken versert i OF, LVS og i Legeforeningen sentralt. En vil ikke gå i detaljer å belyse 
alt det som har vært skrevet og sagt i etterkant, det er verken ønskelig eller nødvendig.
Det man til syvende og sist hadde å forholde seg til var Legeforeningens valgregler. Sett fra undertegnedes 
ståsted belyses ikke stemmeretten for tilfelle av felles ATV for to yrkesforeninger, OF og LVS, på en klar 
måte. Det eneste som er i nærheten av klargjøring finner vi i §1.6, 2. ledd som lyder: ”Bare yrkesforenin-
genes obligatoriske medlemmer har stemmerett ved valg av tillitsvalgte”.
I et brev av 20.01.2010 har to jurister i Legeforeningen slått fast at LVSere ikke kan stemme ved valg i 
OF. Sikkert riktig, og forståelig. Men hva med valg av felles ATV som skal representere både OF og LVS? 
Valgreglene gir som nevnt ingen instruerende avklaring på dette forholdet. Juristene tar i bruk ordet ”ivare-
takelse av alle”, men dette ordet er ikke nevnt i valgreglene. 
For universitetene i Tromsø og Trondheim har OF, YLF og LVS sentralt gjennom en overenskomst fra 
1998 samlet gått inn for at professor II-stillingene, bistillingene på universitetene, og likeledes medlemmer 
i YLF,  d.v.s. stipendiatene, har stemmerett ved valg av Legeforeningens HTV på universitetene.  De kan 
også velges til HTV. 
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   AV pROFESSOR EINAR SVENDSEN, UIB

DEMoKRAtiSKE REttighEtER 
iNNEN DEN NoRSKE LEgEFoRENiNg

De kombinerte 
stillinger har ofte 
slitt med diverse 
problemer p.g.a. to 
arbeidsgivere. De 
med hovedstilling 
på universitet er 
vanligvis organisert 
i LVS. LVS er en 
liten yrkesforen-
ing  og derfor 
ikke særlig sterk 
i fagpolitisk sam-
menheng. Kombin-
erte stillinger med 
hovedstilling på 
universitetssyke-
husene er organi-
sert i OF. Selv om 
de som gruppe 
også er fåtallig in-
nad i OF så  er de 
knyttet til en stor 
og innflytelsesrik 
yrkesforening. 
Svakheten og 
sårbarheten til LVS 
kom tydelig frem 
ved et nylig valg 
på avdelingstillits-
valgt (ATV) avholdt 
ved en avdeling på 
et av våre univer-
sitetssykehus.

er Der NOe å SeTTe FiNGereN på?

 ”
Først henimot jul begynte 

overlegene på avdelingen å 
”våkne opp”  -  det skulle jo 

avholdes valg.



Dette dokumentet er underskrevet av de som den gang var ledere 
sentralt i de nevnte yrkesforeningene, Helge Bjørnstad Pettersen 
LVS, Grethe Aasved YLF og Einar Hysing  OF. 

Et utdrag av dette dokumentet belyser kjernen i saken:
Det er i hovedsak disse yrkesforeningene som har medlemmer 
ved universitetene. I forhold til arbeidsgiver/universitetet opp-
trer en felles valgt tillitsvalgt fra en av de nevnte yrkesforeninger. 
Vedkommende blir benevnt som ”hovedtillitsvalgt for Den norske 
legeforening ved universitetet”.

Til tross for at bistillingene på uiversitetet, d.v.s.kombinerte stillinger 
med hovedstilling i foretak, har stemmerett, så har ikke de mots-
varende bistillinger som overleger i Spekter-området den samme 
rettighet. Dette dreier seg om LVS-organiserte. De skal istedenfor 
stemmerett ”ivaretas”  ifølge jurister i Dnlf! I brevet fra Dnlf datert 
20.01 2010 undertegnet av to jurister nevnes ikke overenskomsten 
fra 1998 mellom LVS, YLF og OF. Det vises heller ikke til hvor 
intensjonen om ”ivaretagelse” er nedfelt.
Man kan spørre seg om dette er en rett og rettferdig ordning, og et 
godt eksempel på demokrati og likebehandling innenfor den samme 
moderforeningen? Saken har slik jeg ser det prinsipielle sider som 
kaller på en klargjøring.

LVS’ere uten demokratiske rettigheter?
Her vest har OF, LVS og YLF på foretaksnivå alltid hatt et 
mønstergyldig samarbeide. LVS har alltid levd i den tro her vest 
at man hadde stemmerett i Spekterområdet ved valg av den 
tillitsvalgte som skulle representere en i saker mellom LVS og 
universitetssykehusene. Det hører med til historien at det på 
1990-tallet var kombinerte stillinger som innehadde oppgaven 
som ATV for overleger, og som var ”klappet inn” av OF og LVS 
samlet. 
For å komme tilbake til saken nevnt innledningsvis så har det 
skjedd at 7 av 8 av LVS organiserte bistillingsoverleger ved den 
aktuelle avdeling valgte å forlate LVS og meldte seg inn i OF. 
De kombinerte stillinger kan 
velge hvilken av de to foreningene, LVS eller OF, 
de ønsker å være organisert i. Ubehaget ved å stå utenfor 
og å være beskåret det en oppfattet som selvfølgelige 
demokratiske rettigheter ble for påtrengende. At man har 
nisjer i kongeriket som utestenger folk med 20-25 års aka-
demisk formalutdannelse fra å ha reell innflytelse på hvem 
som skal være ens talsperson overfor universitetssykehuset blir 

simpelthen uakseptabelt. Dersom det ikke blir ryddet opp i 
dette kan man også risikere at flere velger fluktrute til OF eller 
alternativt Forskerforbundet. I tilfelle sistnevnte blir det i tilfelle 
Akademikerne som må ivareta de kombinerte I-stillingers 
interesser.
Styret og Landsrådet i LVS er orientert om den situasjonen 
som er oppstått, og begge har tatt denne saken alvorlig. 
Undertegnede ser i utgangspunktet for seg to veier ut av dette 
uføret.
Man kan få en tilføyelse til valgreglenes § 1.6  for Den norske 
legeforening  som kunne lyde slik:
På universitetsklinikker hvor overlegene’s tillitsvalgte er felles  
for OF og LVS har medlemmer i begge yrkesforeningene stem-
merett og er valgbare. 

God og samlende løsning mulig
OF har av flere grunner lite å frykte fra LVS, da bistillingene 
som overleger er i suverent mindretall på universitetsklinikkenes 
avdelinger. 
En felles tillitsvalgt for overlegene 
på universitetsklinikkene på avdelingsnivå 
kunne benevnes 
”Legeforeningens ATV for overlegene”. 
Dette ville være den beste plattform 
for de felles interesser disse to 
overlegegrupper har.
Alternativet vil være at LVS 
bygger sin egen søyle i sykehussystemet. 
Dette vil være en uheldig situasjon som kunne medføre rivaliser-
ing mellom to grupper som har felles interesser og som sikkert 
vil stå seg bedre på å samarbeide.
Dersom LVSere skulle flykte til Forskerforbundet vil dette 
være en ulykkelig situasjon både  for de kombinerte I-stillinger 
og Dnlf hvor sistnevnte gjennom de senere år har vist økende 
oppmerksomhet og støtte til medisinsk forskning. Forskning og 
klinisk medisin må opprettholde et godt og nært samarbeide.
Det som det er satt fingeren på vil jeg håpe ender opp med en 
god og samlende løsning.
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 ”
Ubehaget ved å stå utenfor og å 
være beskåret det en oppfattet 
som selvfølgelige demokratiske 
rettigheter ble for påtrengende.

 ”
Dersom LVSere skulle flykte 
til Forskerforbundet vil dette 
være en ulykkelig situasjon 

både for de kombinerte 
I-stillinger og Dnlf.



Problemet er større nå enn for 24 år siden, da jeg første 
gang ble universitetsansatt. En hovedårsak er at akade-
misk interesserte leger ikke lenger ønsker full stilling 
på universitetet. Hvorfor akseptere noen hundre tusen 
i årlig lønnsreduksjon, når man kanskje likevel kan 
forske med støtte fra et helseforetak? - eller kanskje 
ikke forske i det hele tatt – og i stedet bli en lønnsvin-
ner? På UiB tilbys en fulltids professor i mitt fagfelt 
(medisinsk genetikk) 
samme lønn som en 
LIS og en kvart mil-
lion mindre enn en 
overlege. Er årsaken 
at en kun ønsker leger 
uten klinisk tilknyt-
ning og erfaring inn i 
slike stillinger? Neppe. 
Det er nok heller UiBs 
generelle lønnspoli-
tikk (en professor 
skal lønnes som en professor,  uavhengig av fagfelt) og 
fakultetets meget trange økonomiske rammer som er 
årsaken. Hvis trenden fortsetter vil de fleste etter hvert 
bli så lei av å ”forske seg ned i lønn”, som en professor 
i kirurgi så treffende sa, at de velger seg annet arbeid. 
Konsekvensen blir at den høyeste kompetansen i 
økende grad vil befinne seg et helt annet sted enn på 
Universitetet. Dette harmoniserer dårlig med at de me-
disinske fakultetene også leker med tanken på å overta 
spesialitetsutdannelsen i ulike medisinske fagfelt, noe 
som synes prinsipielt riktig med for øyeblikket praktisk 
umulig.
Etter at debatten om hvordan en skal unngå at 
universitetet mister alle sine fulltidsansatte leger har 
pågått i samme spor i minst 24 år og en løsning synes 
like fjern, er det kanskje på tide å tenke radikalt. Slike 

tanker vil jeg fremme her, selv om de slett ikke er 
nye. Andre sammenliknbare land har hatt de samme 
problemer som oss tidligere, og funnet gode løsninger 
som vi kan kopiere.

Dette er langt viktigere enn en lønnsdebatt
Ved denne type debatter, som lett fortaper seg i 
lønnspolitiske detaljer, må en ikke miste fokus. 

Hvorfor har 
samfunnet påko-
stet seg medisin-
ske fakulteter? 
Jo, for å utdanne 
dyktige leger 
som skal 
fremme folke-
helsen. Altså 
er målet best 
mulig forskn-

ing og undervisning, som i neste 
omgang vil gi best mulig pasientbehandling. Fremmer 
systemet dette i dag? Bare i beskjeden grad. I takt med 
ekspansjonen i administrative stillinger, er kvantitet 
blitt langt viktigere enn kvalitet ved dagens fakulteter. 
Strykes for mange studenter, får en fakultetsadminis-
trasjonen på nakken, selv om dette ikke skyldes dårlig 
undervisning. Så lenge målstyringen er etter omsetning 
og ikke kvalitet, blir det nødvendigvis slik. Dette er 
egentlig ikke universitet sin feil. Politiske føringer 
har lagt grunnlaget for at universitetets økonomi er 
omsetnings- 
og ikke kvalitetsavhengig. Satsning på kvalitet er i 
dagens system så dyrt og problematisk at 
begrepet passer best i festtaler. Problemet er alvorlig, 
og kan i verste fall gå på helsen løs. 
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  AV pROFESSOR GUNNAR HOUGE, SENTER FOR MEDISINSK GENETIKK OG MOLEKyLæRMEDISIN, 
  HAUKELAND UNIVERSITETSSyKEHUS, 5021 BERGEN

NÅR UtgANgSpUNKtEt ER SoM gALESt, 
ER SMiNKE NyttELøSt!

Debatten om 
hvordan de 
medisinske 
fakulteter best 
kan fremme 
forskning og 
fagutvikling 
blant leger, er 
gammel. Hvem 
skal undervise, 
hvem skal for-
ske, hvem bør 
forske, hvor-
dan skal dette 
organiseres, og 
hvordan skal en 
få de dyktigste 
legene til å 
velge en akade-
misk karriere? 
En tilnærmet 
fullstendig inte-
grasjon mellom 
helseforetakene 
og de medisin-
ske fakulteter 
er nødvendig 
for å finne en 
god løsning på 
dette.

OM LeGer OG aKaDeMia: 

 ”
Det er bedre 
at de som 

forsker best 
forsker mye



Taperne er nemlig ikke legene, politikere og administratorer i 
departementer og på universiteter, men pasientene. En grunn er 
at leger som ikke oppfyller faglige minimumskrav, likevel kan bli 
uteksaminert. Dette kan på litt sikt bli et hovedproblem hvis intet 
skjer. I øyeblikket er det et større problem at systemet, med sin 
satsing på volum og omsetning, fremmer middelmådig forskning 
som ikke bare er verdiløs, men gjerne direkte misvisende. Det er 
etter mitt syn ikke slik at jo flere som forsker litt, jo større sjanse 
er det for at noen finner ut noe vesentlig. Det er bedre at de som 
forsker best forsker mye – men da må forholdene legges til rette for 
det på en helt annen måte enn i dag. 

Universitetets marginaliserte rolle
Den økonomiske drivkraften i den medisinske forskningen er nå i 
hovedsak helseforetakene selv om det burde vært universitetene, og 
dette gjelder også for de universitetsansatte forskere. Universitetenes 
budsjett er for det meste spist opp av underfinansierte lønnskost-
nader og de senere tiårs tids inflasjon i professorater, etter at alle mel-
lomstillinger med ett unntak ble fjernet. De fleste er kun professor i 
bistilling. For å dekke undervisningen av et økende antall medisin-
ske studenter har en rundhåndet opprettet slike bistillinger (20 % 
stillinger) uten å legge altfor stor vekt på akademiske kvalifikasjoner 
(ingen har uansett tid til å forske i bistilling dersom det ikke skjer i 
fritiden). Ikke så rart kanskje - siden dette lenge har vært den eneste 
måten en har kunnet oppnå reelle budsjettøkninger.

Den integrerte universitetsklinikkmodellen
En langt bedre løsning enn et økende antall slike undervisnings-
bistillinger, er at de medisinske fakulteter integreres med syke-
huset. Den eneste rolle som nok bør beholdes av universitetet, 
er ansvaret for bedømning av akademiske kvalifikasjoner. Slike 
”university medical centers”
har vært en suksess i flere land, herunder Holland som jeg 
kjenner best til. Dette løser to store problem: En slipper delt 
arbeidsgiveransvar, og en unngår den meningsløse og helt 
uproduktive striden om kvadratmeter mellom universitet (stat) 
og sykehus (foretak). Dette er strukturelle hovedproblem, det 
skaper forvirring (hvilken hatt har man på seg nå – eller i verste 
fall: hvor er arbeidstakeren nå?), og det koster oss dyrt og gir 
samfunnet lite igjen for pengene. Nødvendige ledd i en slik 
omstilling er:

• Alle får samme arbeidsgiver (helseforetaket), inkludert
 professorer og amanuenser.

• Alle sykehusansatte får felles undervisningsansvar for medi-
 sinske studenter, uavhengig av universitetstittel eller ikke.

• Tildeling av akademiske titler skjer på bakgrunn av viten-
 skapelige kvalifikasjoner og ikke et undervisningsbehov.  

• All bedømming av vitenskapelige kvalifikasjoner skjer i 
 regi av universitetet. Denne bedømming bør i hovedsak skje 
 eksternt, dvs. av personer utenfor Norge, for å sikre uavhen-
 gig upartisk bedømning. 

• Hvis en overlege bedømmes professorkompetent, gir dette 
 for eksempel 20-25 % ekstra lønn på toppen av overlege-
 lønnen (som ved dagens bistillinger) og rikelig tid til 
 forskning (anslagsvis 80 % av arbeidstiden).

• Hvis en annen akademisk utdannet person ved et helse-
 foretak bedømmes professorkompetent, må lønnen være 
 langt bedre enn i dag, selv om vedkommende ikke er over-
 lege. Slike stillinger må være attraktive for våre beste biolo-
 giske forskere.

• For å finansiere slike ”ordentlige professorater”, fjernes alle 
 dagens bistillinger (II-er stillinger, meg selv inkludert).

• En bør opprette et minimums antall ”kjerneprofessorater” 
 i sentrale kliniske fag og etter nasjonale retningslinjer. Disse 
 stillingene kan ikke lenger fjernes etter universitetets for-
 godtbefinnende eller vikarierende behov, og de kan heller 
 ikke besettes av ikke-spesialister i mangel på kvalifiserte 
 søkere. Da får de heller stå ledige en stund. Disse stillingene 
 må komme med driftsmidler og teknisk støtte. Om slike 
 ”gulrotstillinger” skal være på åremål eller ikke, kan 
 diskuteres.

• UiB/stat og helseforetak/stat må bli enige om at alt sykehus- 
 og fakultetsareal er fellesareal.

• Alle publikasjoner som utgår fra universitetssykehuset får en 
 adresse.

• Det må ikke lenger være mulig å bli professor i en medisinsk 
 spesialitet uten å være godkjent spesialist (det er det i dag). 
 Dette trenger ikke være til hinder for at en kan bli professor 
 ved en avdeling uten å være spesialist – men da blir man ikke 
 professor i den aktuelle medisinske spesialiteten.

Politisk nytenkning etterlyses!
En slik løsning krever først og fremst vilje til å tenke nytt 
– og må springe ut fra overordnet politisk nivå. 
Et samarbeid mellom Helsedepartementet og 
Forskningsdepartementet er nødvendig. 
Muligheten til både å spare penger og fremme 
kvalitet burde være politisk attraktiv. Universitetene vil neppe 
like å miste de medisinske fakulteter, blant annet på grunn av de 
publikasjonspoeng som genereres der, men dette er et underord-
net hensyn. Kvalitet må være hovedsaken, både på forskning og 
utdanning. Vi burde ha alle muligheter til å bli best i verden – 
vi må bare organisere ting noe annerledes.
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 ”
Kvalitet må være hovedsaken, 

både på forskning og utdanning



Vi som arbeider ved universitetene er velkjent med at 
jentene har vært i flertall ved opptak til legestudiet i 
Norge i flere år. På bakgrunn av dette samt den dårlige 
rekrutteringen av kvinner til visse kliniske spesialiteter 
(eksempel kirurgi) hadde legeforeningens likestilling-
sutvalg tatt initiativet til et seminar. I mange år har det 
vært et stort overskudd av mannlige leger i forhold til 
kvinnelige leger. På midten av 70 tallet var hver femte 
legestudent kvinne. Tidlig på 60 tallet var rundt hver 
tiende legestudent 
kvinne. I likestill-
ingsperspektiv er det 
derfor ikke et problem 
at det er et overskudd 
av jenter som studerer 
medisin i dag. På sikt 
vil det bidra til en 
raskere utjevning av 
den skjevheten som 
finnes. 

Flere kvinner – dårligere lønn?
Norsk lønnsstatistikk tyder på at det følger dårligere 
lønn med yrker der hovedvekten av de ansatte er kvin-
ner (jfr tiltaket likelønnspott). Et åpent spørsmål som 
studentene reiste var om lønnsforholdene ville endre 
seg (bli dårligere) med flere kvinner i legeyrket? Det 
var generell enighet om at det var viktig med balanse 
mellom kvinner og menn i legeyrket. 
På den ene siden var det uheldig at hele legegruppen 
var dominert av menn slik det var før, 
og på den andre siden ville det bli uheldig 
om hele helsetjenesten ble dominert av kvinner. 
Med den situasjonen som finnes 
hos øvrige helsepersonell mente studentene 
at det var viktig på sikt å fremme en 
balanse på ca 50-50 mellom andelen 
kvinnelige og andelen mannlige leger. 

Studentene mente at dagens skole var 
best tilrettelagt for de pliktoppfyllende jentene som 
ikke trengte ”strenge krav og mye kustus” for å arbeide. 
Dermed har det kommet inn en skjevfordeling i 
forhold til opptakskrav til studiet som favoriserer jenter 
og ikke reflekterer ungdommenes egentlige interesse, 
ønsker, evner og faglige potensial. 

Studentene jeg snakket med, mente også at omtrent 
like mange gut-
ter som jenter 
ønsker å utdanne 
seg til leger. Ingen 
av studentene 
fremmet forslag 
om kjønnskvoter-
ing ved opptak 
til studiet, men 
mente at om 
dette allikevel ble 

aktuelt så måtte kvotering brukes på alle nivåer. Man 
må da kvotere i forhold til legestillinger, til lederstill-
inger, universitetsstillinger, spesialitetsutdanning osv 
slik at det blir bedre balanse også der det i dag er en 
overvekt av menn. 
Vi diskuterte også skjevheten i rekrutteringen til 
spesielt enkelte av de kirurgiske fagene. Dette temaet 
ble tatt opp i en kronikk i tidsskrift for den norske 
legeforening (16, 2008; 128: 1852-3). Til tross for 
overvekten av unge kvinner i de yngste årskullene 
av ferdige leger er det liten søkning av kvinner til 
kirurgifaget. Vaktbelastning og arbeidsforhold med 
lite familievennlige forhold er en ekstra utfordring for 
de som har gått inn i mange av de kirurgiske spesi-
alitetene. Omlegginger, omstruktureringer og nye 
kalkyler for hvor mange kirurgiske spesialister Norge 
trenger kommer som en framtidig utfordring som kan 
bidra positivt til å endre situasjonen. 
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AV pROFESSOR KIRSTI yTREHUS, STyREMEDLEM LVS

FRA MANNSBAStioN tiL KViNNEFRoNt

6. november 
2009 deltok 
undertegnede 
på et seminar i 
Legeforeningen 
om rekruttering 
av kvinner og 
menn til de for-
skjellige delene 
av medisinen. I 
forkant av sem-
inaret ba jeg 
om synspunk-
ter fra egne 
studenter (kull 
07, Tromsø) i 
forbindelse med 
en av mine 
forelesninger. 
Følgende mo-
menter kom 
fram i diskus-
jonen

rapport fra et seminar i regi av 
legeforeningens likestillingsutvalg  

 ”
Det har kommet inn en skjev-

fordeling i forhold til opptakskrav 
til medisinstudiet som favoriserer 

jenter



La oss diskutere kjønnsfordeling!
En grunn til å diskutere likestilling i rekruttering til legeyrket er en 
felles forståelse for at balanse mellom kvinner og menn i de forskjel-
lige delene av medisinen har positiv betydning.  Det fremmer god 
pasient behandling fordi pasientene er forskjellige og representerer 
begge kjønn, det gjør oss i stand til å utnytte hele bredden av 
talentfulle unge leger. Det har betydning for arbeidsmiljøet, og det 
representerer en motvekt mot den sterke kvinnedominansen i de 
andre helseprofesjoner.
Tallmaterialet som ble presentert på likestillingsseminaret viste at 
over 60 % av norske legestudenter er kvinner (i noen årskull er det 
70 % kvinner). 43 % av alle leger som arbeider i Norge er kvinner. 
55 % av alle underordnede leger i sykehus (assistentleger) er kvinner 
mens opp mot 40 % av fastlegene er kvinner. Enkelte medisinske 
spesialiteter er eller er i ferd med å bli kjønnssegregerte dvs de er en-
ten dominert av kvinner eller dominert av menn. Det ble påpekt at 
når andelen av det underrepresenterte kjønn ligger rundt eller under 
20 % ser det ut til at ”noe skjer”, balansen forrykkes vesentlig og 
skjevfordeling i rekrutteringen forsterkes. Barne- og ungdomspsykia-
tri er en spesialitet som har stor overrepresentasjon av kvinner, 
mens de som arbeider som spesialister i samfunnsmedisin stort sett 

er menn. Hjertekirurgi er et annet eksempel på en spesialitet med 
stor overrepresentasjon av menn både i utdanningsstillinger og som 
ferdige spesialister. Til et avgrenset kirurgisk fag som øre- nese – hals 
spesialiteten er det nå god rekruttering av kvinner. 

Gode ledere må skape god kjønnsbalanse
Mange av deltakerne på seminaret påpekte at ledere 
som legger til rette for medarbeidere av begge kjønn er av avgjørende 
betydning. 
Det er også antatt at forbilder er viktig når unge mennesker skal 
foreta viktige valg. Et konkret tiltak som ble diskutert var å møte 
studentene tidlig i studiet med mer tilrettelagt og bedre systema-
tisert informasjon om karrieremuligheter etter avlagt eksamen og 
turnustjeneste. I forbindelse med dette siste forslaget kom det fram 
at mange av deltagerne på seminaret visste lite om arbeidsforhold-
ene ved universitetene og mulighetene til å påvirke studentenes 
undervisning. 
For leger i vitenskapelig stillinger var det også interessant å merke seg 
at svært få kjente til rekrutteringssituasjonen i denne delen av me-
disinen. I dag domineres gruppen medisinske professorer av menn, 
ca 85 % av medisinske professorene er menn. 
Vil dette endres i framtida? Kanskje – det er stor interesse for å 
arbeide med medisinsk forskning blant unge leger av begge kjønn 
og mange arbeider med dr grad. De største hindrene er imidlertid 
1) videre kvalifisering til professorat etter avlagt dr grad, 2) kombi-
nasjonen klinikk/forskning og 3) konkurransen om stillinger ved 
universitetene med andre forskere med annen utdanningsbakg-
runn som starter sin forskertrening allerede på mastergrads eller 
hovedfagsnivå. 
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 ”
Ledere som legger til rette for 

medarbeidere av begge kjønn er 
av avgjørende betydning



   AMUND GULSVIK, HTV FOR AKADEMIKERNE OG LVS, UNIVERSITETET I BERGEN
   EINAR SVENDSEN, ATV FOR LVS I HORDALAND

LySgLiMt i EN SVARt LøNNSSitUASjoN 
FoR LEgER i VitENSKApELigE StiLLiNgER?
Utviklingen av lønnsforholdene for leger i vitenskapelige stillinger 
ved de medisinske fakultetene har vært elendig sammenlignet med 
legeyrker ved helseforetakene. I 2009 ser det ut til at Universitetet i 
Bergen erkjenner alvoret i situasjonen og har vist noe vilje til å endre 
sin strategi med tilbud om minsteavlønning for leger i vitenskapelige 
stillinger. Medisinske professorater i 50 % til 100 % stillinger utlyses 
fra 2009 med lønnstrinn 70 til 75 mot tidligere lønnstrinn 66. Videre 
er en del professorer med medisinsk embetseksamen etter hovedtarif-
favtalens pkt 2.3.4 nr 2 dvs. med arbeidsgivers styringsrett tilført totalt 
74 lønnstrinn (NOK 1 045 550) med virkning fra 1. desember 2009. 
Universitetet i Bergen har tradisjonelt lønnet sine leger i faste 
vitenskapelige stillinger (professorer, førsteamanuenser) dårligere 
enn noe annet sted i Norge. LVS og Akademikerne ved univer-
sitetet har de siste årene systematisk informert (1-10) ledelsen ved 
Universitetet, Medisinsk-odontologisk fakultet og instituttene samt 
Kunnskapsdepartementet og allmennheten om den dårlige rekrut-
teringen av leger til vitenskapelig stillinger, og at denne utviklingen 
skyldes arbeidsgivers dårlig lønnstilbud og utilstrekkelig tilførsel av 
driftsmidler til forskning. Det har vært umulig å få leger med stor 
vitenskapelig erfaring og forskningskompetanse fra helseforetak eller 
private næringsvirksomheter til å ta 100 % universitetsstillinger. Det 
hjelper lite at en del forskningsmiljøer er gode til å gi forskningskom-
petanse når staten som arbeidsgiver avfeier lønn som virkemiddel for å 
beholde leger med slik kompetanse.

Lønn i utlysningsteksten
I Forhandlingsutvalget for Universitetet i Bergen hvor Legeforeningen 
og LVS er representert ved Akademikerne, klarte Akademikerne 
i samarbeid med de øvrige hovedorganisasjonene våren 2009 å gi 
utlysningsteksten for professorene i medisin en endring med et tilbud 
mellom lønnstrinn 70 (NOK 554 200) og 75 (NOK 610 000) og 
mulighet for forhandling om høyere lønn. Fakultet har således i 
beskjeden grad tatt i bruk et internt lønnsvirkemiddel ved utlysn-
ing av nye professorstillinger. En stor gruppe medisinske profes-
sorer ansatt for flere år siden er imidlertid blitt liggende i lønnstrinn 
mellom 66 (NOK 514 700) og 69 (NOK 543 700). Likens får 
førsteamanuensene som erverver seg professorkompetanse fortsatt 
bare tilbud om minstelønn med lønnstrinn 66. 

Lønnsløft ved HTA 2.3.4
Det medisinsk odontologiske fakultet har hatt store utfordringer i 
å beholde professorer med medisinsk embetseksamen. Dette med-
førte blant annet få søkere til professorater hvor det kreves medisinsk 
embetseksamen, samt en tydelig tendens til at kandidatene beholder 
hovedstilling i helseforetaket og aksepterer bare en liten deltidsstilling 
ved universitetet. En stor gruppe professorer med medisinsk grun-
nutdannelse lå så lavt på lønnstabellen at arbeidsgiver reelt fryktet 
at disse ville skifte arbeidsplass fra universitetet til Helseforetak eller 
Primærhelsetjenesten. Universitetsledelsen tilførte derfor 1 million 
NOK til lokale forhandlinger for å styrke universitetets og fakultetets 
omdømme med hensyn til avlønningspraksis. Lokale forhan-
dlinger ble gjennomført i Forhandlingsutvalget med henvisning til 
Hovedtariffavtalens punkt 2.3.4 særlig grunnlag. hvor det i under-
punkt 2 står: ”Etter avtale med de tillitsvalgte kan det tilstås tidsavgrenset 
eller varig lønnsendring når det er særlig vansker med å rekruttere eller 
beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller til arbeidstakere som har gjort 
en ekstraordinær arbeidsinnsats. Kommer partene ikke til enighet, kan 
tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde”.
Fakultetsledelsen ba de åtte instituttlederne vurdere lønnsnivået på alle 
professorene med medisinsk embetseksamen i 50 % stilling eller mer 
og foreta en prioritering ut fra: 1). oppnådde resultater innen publi-
sering, veiledning og undervisning, og 2) miljøskapende evner og vilje 
til å yte for fellesskapet. I de etterfølgende forhandlinger ble det tilført 
74 lønnstrinn til 66 professorer med medisinsk embetseksamen.

Konklusjon.
Det er i Bergen vist vilje til å imøtekomme krav om lønnsøkning 
for å beholde leger i vitenskapelig stilling når meget velkvalifiserte 
professorer med stor evne til ekstern finansiering får bedre lønnstil-
bud fra andre arbeidsgivere eller universitet. For førsteamanuenser er 
det imidlertid initialt ikke noe tilbud til noe annet enn minstelønn.  
Det er fortsatt langt igjen til likestilling av lønnsforholdene for leger 
i vitenskapelige stillinger ved universitetet i Bergen og legeyrker ved 
Helseforetakene eller næringsvirksomhet. Universitets- og fakultetsle-
delsen ga imidlertid i 2009 et lite signal om at de er villig til å ta på 
alvor rekrutteringskrisen for leger til faste vitenskapelige stillinger.  
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Møtet ble ledet av leder i LVS, Amund Gulsvik, 24 personer 
deltok. Professorene Ole Sejersted og Henrik Huitfeldt innledet 
om arbeidsforholdene for leger i vitenskapelige stillinger etter 
opprettelsen av Oslo Universitetssykehus. Sejersted la vekt på å 
betone de fordeler en tett samkjøring med sykehuset vil kunne gi 
forskerne, mens Huitfeldt var opptatt av de potensielle ulempene. 
Totalinntrykket etter innleggene og debatten efterpå, er for det 
første at omorganiseringen er nødvendig, men at den jo er påt-
vunget av forhold utenfor universitetet. Det er nødvendig å skape 
samarbeidsfora med sykehuset som vil ivareta forskning og under-
visning. På den andre siden er det ikke tvil om at det er sykehuset 
som setter premissene. Mange er bekymret for at det medisinske 
fakultet får en lillebrorstatus, der makten ligger hos sykehuset. Bl.a. 
er det ikke forskningsfaglige hensyn som ligger til grunn for den or-
ganisatoriske strukturen, men sykehusets oppgaver. Avedlingsledere 
og forskningsledere vil primært være lønnet av sykehuset, evt. 
med bistilling på universitetet. Det blir lengere organisatorisk vei 
fra de enkelte forskere til fakultetsledelsen enn det har vært før. 
Professorer i kliniske fag er i meget sterkt økende grad kun II-er 
stillinger, der penger, ressurser, og tid til forskning i størst grad 
kommer fra helseforetaket, ikke fra universitetet. Mange opplever 
tvert i mot universitetet som instans som ikke gir dem mulighet for 
forskning, men i større grad byråkratiske plikter. Det er små midler 
å hente fra universitetet og forskningsrådet til forskning, langt 
større økonomisk tyngde har Helse Sør-Øst til å finansiere forskn-
ingsprosjekter. Mange var bekymret for hvilken virkning dette vil 
ha på det medisinske fakultet som norsk forskningsaktør på lengre 
sikt. 
Deretter holdt hovedtillitsvalgt for legeforeningen ved Universitetet 
i Oslo, Svend Davanger en gjennomgang av hvordan legeforenin-
gen i samarbeid med Akademikerne arbeider for LVS-medlemmer 
ved universitetet. Hovedområdene er lønn, forskningsfinansiering, 
undervisning og personalforhold. 
Som kjent fordeles hovedparten av lønnsøkninger gjennom sentrale 
forhandlinger med staten, der Akademikerne er vår organisasjon. 

En mindre pott, av ulik størrelse fra år til år, vil ofte gjøres tilgjen-
gelig til lokale forhandlinger. Denne potten fordeles mellom de 
enkelte arbeidstagere gjennom såkalte 2.3.3-fohandlinger i løpet av 
høsten, gjennom langvarige forhandlinger mellom arbeidsgiver og 
de enkelte organisasjonene. Det er her viktig at flere leger er offen-
sive og melder krav til disse forhandlingene, slik at legeforeningen 
markerer at vi forventer en økende andel av potten. Det er ikke tvil 
om at leger i vitenskapelige stillinger ligger lavt i lønn i forhold til 
andre offentlige stillinger det er naturlig å sammenligne seg med. 
Finansiering av medisinsk forskning utenfor helseforetakene er 
meget slett. Verken forskningsrådet eller Universitetet i Oslo har 
prioritert denne finansiering på måter som gir enkeltforskere 
vilkår til å bidra tilbake til samfunnet fra den kompetanse som er 
bygget opp gjennom mange år med utdannelse for forsker-trening 
som stipendiater og postdocer. Helseforetakene skal ha ros for sin 
prioritering av forskning, men den type forskning som i større grad 
kan legge premisser for å forandre det kunnskapsgrunnlag som 
nye behandlingsformer er avhengig av, blir ikke prioritert. LVS 
ved Universitetet i Oslo arbeider for å øke bevisstheten rundt disse 
forhold.

Undervisning av medisinske studenter og forskerkandidater er en 
aktivitet som bidrar til styrke forskeres bevissthet om implikas-
jonene av sin egen forskning. Lærere og forelesere må formulere 
seg slik om forskning at den er forståelig for ikke-spesialister. 
Mange opplever derfor undervisningen som et godt supplement 
til forskningshverdagen. Like fullt er det mye som tyder på at Det 
medisinske fakultet i Oslo krever for mye tid til undervisning av 
sine fast vitenskapelig ansatte, sammenlignet med sammenlignbare 
universiteter i innland og utland. 

Til slutt på møtet ble professor Svend Davanger gjenvalgt som 
hovedtillitsvalgt for legeforeningen ved Universitetet i Oslo 
frem til 1. september 2011. Professor Henrik Huitfeldt ble 
vararepresentant.

En av de store sakene som har opptatt leger i vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo det siste 
året, har vært opprettelsen av Oslo Universitetssykehus. Det medisinske fakultet har vært nødt til å omor-
ganisere, for å opprettholde et godt organisatorisk grensesnitt med sykehuset. Mange har vært bekymret 
for de virkninger dette kan ha for arbeidsvilkårene for de vitenskapelig ansatte. Dette var et hovedfokus for 
medlemsmøtet, som ble holdt på et av undervisningsauditoriene på Rikshospitalet.

Medlemsmøte ved Universitetet i oslo, 21. januar 2010:

”ARBEiDSViLKÅR FoR LEgER i VitENSKApE-
LigE StiLLiNgER i DAg og i FREMtiDEN”

  AV  pROFESSOR SVEND DAVANGER, HOVEDTILLITSVALGT UIO FOR LVS
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”DEt ER UNiVERSitEtEt SoM StyRER 
FoRSKNiNgEN!”

Professor Nina Langeland ble tilsatt  som                                                                           
som Dekan ved MOFA, UiB i 2009.                                                                                                                               
Hun er vår første kvinnelige dekan, men det pers-
pektivet får hvile for denne gang. 
Vi spør Nina Langeland hva som blir hennes 
hjertesaker i åremålsperioden som lig-
ger foran henne : ” Forskningen må styrkes,                                                                                                
det vil være ett av mine hovedtema. Fakultetet 
fokuserer                                                     nå 
på bedre organisering av forskningsressursene,                                                                
både gjennom utstyrsplattformer og 
rasjonell sambruk av utstyr og spesi-
alkompetanse, og ved etablering av                                                                                         
robuste forskningsgrupper og 
kontaktnett på tvers av disse.                                                                
Økt forskningsproduksjon vil være målestokken på 
hvor godt vi lykkes med dette.” 

Og hvordan ser Langeland på legeforskerne i 
dette perspektivet?      
”Jeg er opptatt av hvorvidt den utviklingen vi ser 
med færre i hovedstilling og flere i bistilling er bra 
for forskningsproduktiviteten eller ikke. Det er 
mulig at vi med dette oppnår undervisningsdekn-
ing og en stab med gode lærere, men lite kapasitet 
igjen til å drive forskningen fremover. Selv vet jeg 
ikke i øyeblikket hva som er rett her; en grundig 
utredning må til for å avklare dette, men svaret vil 
gi viktige føringer for vår fremtidige organisering.”                                                                                                                        
Hun legger til at undervisningen også vil stå i 
fokus fremover, både nye studieprogram som for 
eksempel ”Ernæring” og fornying av eksisterende 
studieprogram. ”Medisinutdanningen utfordres 
av samfunnsbehovet og må i tillegg tilpasses nye 
læringsformer” Hun synes det er interessant å se 
på medisinutdanningen med nye øyne i lys av 
Samhandlingsreformen, og ser for seg et styrket 
samarbeid med primærhelsetjenesten for utdanning 
av fremtidens leger.
Mange har en oppfatning av at helseforetakene 
styrer mer og mer av den kliniske medisinske 
forskningen gjennom tildeling av midler fra de 

regionale samarbeidsorganene. Legestipendiater 
velger i Bergen midler fra Helse Vest fremfor uni-
versitetsstipend på grunn av store forskjeller i lønn.  
Vi spør Langeland om hennes syn på utviklingen, 
uforvarende om brannfakkelen vi har slengt på 
bordet……..
”Det er en misforståelse som ligger bak når noen 
refererer til de regionale midlene som ”helsefore-
taksmidler”!! Representasjonen i samarbeidsor-
ganene er balansert mellom universitet og fore-
tak. Og ved gjennomgang av nye og videreførte 
flerårige prosjektmidler fra vårt samarbeidsorgan 
sist høst, gikk ca 90 % av disse til søkere med 
hovedstilling ved UiB. Så en kan trygt si at 
Samarbeidsorganet yter et betydelig forskningstil-
skudd til Universitetet.  Det store skillet i lønn 
mellom stipendiater med Samarbeidsorganmidler 
og universitetslønn, tror jeg er et sær-bergensk 
fenomen, som vi bør se på i den nærmeste 
tiden….” 

Tror Langeland at det kan slå negativt ut for 
universitetet på sikt hvis legestipendiatene 
velger seg bort fra de tradisjonelle univer-
sitetsstipendene og over til 3-årige stipend uten 
plikttjeneste? 
”Ja, men jeg er mer bekymret for stipendiatene 
enn for Universitetet i denne sammenheng. Hvis 
tilknytningen til instituttet er svak, kan stipendi-
atene gå glipp av viktig meritterende erfaring med 
undervisning og forskningsadministrasjon som de 
trenger å kunne vise til når de skal søke stillinger 
videre”.
Forholdet mellom sykehus og fakultet opptar 
Dekan Langeland også i andre henseende. ”Skillet 
mellom helseforetak og universitet er unødig 
skarpt”. Hun ønsker seg en mer sømløs samhan-
dling og peker på at det er viktig å gjennomgå 
vitenskapelig kreditering, og felles bruk av arealer. 
Med det lar vi vår travle Dekan haste videre til 
nye viktige oppgaver ved MOFA, og vi takker for 
praten og perspektivene. 

AV pETTER SANAKER, STyREMEDLEM LVS

petter Sanaker, Styremedlem LVS, intervjuer dekan Nina Langeland 
ved Det Medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Personalia:
Nina Langeland
f 1956.    
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MEDiSiNSK FoRSKNiNg og FoRSKNiNgS-
BASERt UNDERViSNiNg VED MEDiSiNSK-
oDoNtoLogiSK FAKULtEt, UNiVERSitEtEt 
i BERgEN

Medlemsmøte for Akademikerne/Dnlf/LVS ved Universitetet 
i Bergen fant sted i Konrad Birkhaugsalen, Sentralblokken den 
10.12.2009 på selve fredsprisdagen. Der var meget godt oppmøte 
med 50 personer tilstedet inkludert foredragsholderne. Det kan 
skyldes foruten et spennende program at arrangøren hadde fristet 
med rundstykker, kaffe og te til de som kom før møtets start.  Leder 
for Foreningen leger i vitenskapelige stillinger (LVS) Amund Gulsvik 
ønsket velkommen og gratulerte professor Nina Langeland med 
ansettelse som dekan ved Medisinsk-odontologisk fakultet. Godt 
lederskap og en sunn økonomi er forutsetninger for at fakultetet 
skal lykkes med å rekruttere gode vitenskapelige hoder og etablere 
hensiktsmessige arbeidsforhold for legeforskerne. 

Dekan
Dekan Nina Langeland tok innledningsvis for seg problemet med 
et Medisinsk-odontologisk fakultet i økende budsjettubalanse. 
Har fakultet noen muligheter eller bare begrensninger? Hun vil 
bli tvunget til å prioritere dvs. velge bort mer enn sine forgjengere.  
Det tegner til å bli et underskudd ved fakultetet i 2009 på 15-20 
mill. NOK. De opprinnelige grunnrammene til instituttene har 
blitt mindre samtidig som totalrammene har økt. Det skyldes først 
fremst en større mengde konkurranseutsatt eksterne inntekter hvor 
noen institutter har vært vinnere. Det var i dag ingen annuumsmi-
dler til legeforskerne ved fakultetet, mens dette tilskuddet for å 
vedlikeholde forskningskompetansen var kjærkommen for bare få år 
siden. Helseforetakenes konkurranseutsatte tilskudd gir i dag totalt 
mer penger enn tidligere til klinisk forskning. Beløpene er store, 
men midlene fordeles på få hender. En stor andel av helseforetakets 

forskningsmidler, nærmere 90 %, går til 50-100 % forskerne ved 
universitetene. Mange legeforskere sitter imidlertid tilbake med null 
i ekstern finansiering etter mange mislykkete søknader om ekstern 
finansiering. Hvor mange avslag tåler en forsker?  Hun foreslo at 
de som ikke får eksterne penger burde gå inn i forskningsgrupper 
som tildeles ressurser, men er disse forskningsgruppene villig til å 
inkludere slike forskere? Dekan ønskte som prinsipp at alle forskn-
ingsmidler blir konkurranseutsatt også de fra universitetet. 
Dekan signaliserte at lederskapet i fakultetet må støtte forsknings-
gruppene nedenfra. Hun ønskte å utvikle en holdning hvor alle 
opplevde at ledelsen ønskte det beste for de ansatte og forskningen. 
Det må være lojalitet både oppover og nedover i universitetssyste-
met. Hvilken berettigelse har instituttnivået i dag i organisasjonen? 
Akademikerne vil hevde at medbestemmelsesretten etter hovedavtal-
en ikke fungerer på instituttnivå. 

Dekan spurt seg om vi ved fakultetet underviste rett, nok og med 
god nok kvalitet? Hun kom ikke nærmere inn på hva hun mente 
med forskningsbasert undervisning. Nye undervisningsoppgaver 
for fakultetet presset seg fram både innenfor medisin, odontologi, 
ernæring, farmasi og mastergradsstudier. Det å overta farmasøytut-
dannelsen hadde vist seg å være forbundet med betydelig merko-
stnader. Er farmasi et kjemifag eller et helsefag?  Videre dvelte hun 
ved om økt framtidig opptak til legestudiet vil føre til at fakultet må 
bygge om utdannelsesforløpet for legestudiet? Fastleger bør kunne ta 
imot et større antall utplasserte medisinstudenter innenfor kommu-
nale tilskuddsrammer. Hva skjer når en majoritet av universitetslær-
erne ikke er ansatte i hovedstilling ved universitetet? 

   EINAR SVENDSEN, GADES INSTITUTT
   AMUND GULSVIK, INSTITUTT FOR INDREMEDISIN

Dekan og åtte instituttledere informerte ved et LVS møte på Haukeland universitetssykehus om muligheter og 
begrensninger for medisinsk forskning og undervisning ved fakultetet. En deltagelse med femti leger i viten-
skapelige stillinger viser at emne har stor generell interesse, men det var som forventet flere spørsmål enn 
svar.
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Spesialistutdanningen kan i framtiden bli et ansvar for universitetene 
og hvordan skal fakultetene takle det?  Hun ønsket at gode under-
visere fikk oppmerksomhet og god økonomisk kreditering av under-
visningen. Skal alle undervise og forske likt eller er det andre måter 
å fordele oppgavene på? Hun var videre bekymret for den store 
glidningen av ansettelser av leger ved fakultetet fra 100 % stillinger 
til 50 % og 20 % stillinger ved universitet og med hovedstilling ved 
helseforetaket. 

Oppsumeringsmessig oppfattet vi at dekans strategi vil være 1) å 
konkurranseutsette alle forskningsmidler, 2) å lokalisere dagens hin-
dringer for god forskning, 3) å anmode om større gruppedannelser 
av leger i vitenskapelige stillinger og 4) å etablere gode arbeidsplasser 
for de beste legeforskere og postdoktorer uten legeutdannelse. 

Instituttstyrerne.
I alt åtte instituttstyrere eller stedfortredende instituttstyrere deltok 
deretter med innlegg om utfordringer for instituttene. De som ytret 
seg var Anne Christine Johannessen ved Gades institutt, Leiv Hove 
ved Institutt for kirurgiske fag, Alfred Halstensen ved Institutt for 
indremedisin, Rolf Reed ved Institutt for medisinsk biologi, Rolf 
T. Lie ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Inge Fristad ved 
Institutt for klinisk odontologi, Eystein Rødahl ved Institutt for 
klinisk medisin og Knut Fylkesnes ved Senter for Internasjonal helse.

Mange av instituttlederne ville ha en klarere profil mot klinikken 
og tverrfaglig samarbeid mellom klinikk og basalfag og på tvers av 
instituttene. Den geografiske nærhet mellom Haukeland sykehus 
og mange universitetsinstitutter ble framhevet som et fortrinn for 
Medisinsk-odontologisk fakultet i Bergen.  Alle instituttlederne 
framhevet bredden i instituttenes forskning, relasjonene til trans-
lasjonell forskning og mulighetene i det nye laboratoriebygget. 
Forskergruppenes aktivitet gjenspeilte hva de vitenskapelige ansatte 
hadde av vitenskapelige hovedinteresser. Flere kunne vise til en ut-
vikling fra enkelmannsforetak som forsker til forskergruppedannelse.
 
Regneeksempler ble vist hvor grunnbevilgningen til instituttene var 
gått ned ca 2,5 % per år. Tilskudd fra konkurranseutsatte midler 
har steget kraftig i noen år, men ser nå ut til å flate ut. I stramme 
økonomiske tider må eksterne prosjekter i større grad enn tidligere 
finansiere driften av instituttene. Det er en tendens til et mindre 
antall faste stillinger og betydelig flere stipendiater og andre tidsbe-
grensete stillinger. Det ble også stilt provokative spørsmål om nød-
vendigheten av å satse på undervisere med forskningsbakgrunn, men 
hva var da forskjellen mellom legeutdannelsen og annen helsefaglig 
utdannelse? Avgangen av eldre undervisere med stor forskningsbakg-
runn i de neste årene var skremmende for noen fagområder

 Den dårlige avlønningen ble framhevet av mange. For professorer 
og instituttledere ved universitetene var lønnen elendig sammenlig-
net med lønnen til overleger og legeledere ved helseforetakene og 
spesielt praktiserende spesialister. Det ble sarkastisk sagt at legefor-
skeren forsket seg fram til lavere lønn. Problemet med små stillings-
brøker ved universitetet gir manglende lojalitet til denne arbeidsplas-
sen. Legeforskere i fulltidsstillinger var fortsatt motorene i medisinsk 
forskningsaktivitet både ved helseforetakene og ved universitetene.  
Professorkompetanse i de kirurgiske fag krevde undervisnings-
ferdigheter, forskningserfaring, kliniske ferdigheter og operative 
ferdigheter og det var i praksis umulig å oppnå professorkompetanse 
i fagområdet før man var 45 år. Antall søkere til slike stillinger som 
også gir mindre lønn enn andre stillinger for kirurger, er derfor nødt 
til å bli lavt.

 Det var også et problem at nybygg og ved nytt utstyr ved innflyt-
ing kommer fra en annen finansieringskilde enn den senere drift. 
Noen instituttledere hadde både bygninger og utstyr, men kunne 
ikke drifte disse tilfredsstillende pga at de mangler penger til drift. 
Alle instituttene opplevde en reduksjon av andel ansatte med le-
geutdannelse, men mest problematisk for legeprofesjonsutdannelsen 
var forholdene ved Institutt for medisinsk biologi og Institutt for 
samfunnsmedisinske fag. Allmennhetens og stortingets manglende 
handlekraft for å bedre arbeidskårene for medisinsk forskning ved 
universitetene var en stor bekymring for flere av instituttlederne   

Generell diskusjon
Mange av tilhørerne deltok i den generelle diskusjonen og de spurte 
seg hvordan det ville gå med forskningsgruppene når seniorene i 
100% stillinger trakk seg ut og fakultetet ble sittende hovedsakelig 
igjen med leger i 20% og 50% universitetsstillinger? Hvordan skal 
man kunne tilby personer med avansert teknologisk forskningskom-
petanse faste stillinger ved fakultetet?  Kunne en bedre samkjøring 
mellom sykehus og universitetsansettelsen hva angår forskningster-
min gi et større forskningsprodukt? I et brev til dekan etter møte ble 
det fremmet forslag å fjerne skillet mellom universitetet og sykehu-
set. Det vil på sikt være den eneste løsningen som kunne gi god og 
produktiv forskning, god undervisning og å holde budsjettene.

 Det var mange spørsmål til den nye dekan og tilhørerne forventet 
naturligvis ikke at hun allerede hadde gjort sine valg og endelige pri-
oriteringer. Fra mange deltagere tilfløt det verdifull informasjon som 
hun kan anvende i drift av fakultetet. Det ble også fra LVS appellert 
til å skape felleskap i fakultetet og en åpen kommunikasjon i akade-
miske former. Dekan og instituttlederne fikk som takk for innsatsen 
et eksemplar av Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen i staten, og et 
frimodig ønske om at de burde benytte seg av avtalene.
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LVS Orkidépris 2010
LVS’ pris for fremme av forskningens kår

Landsstyret i LVS besluttet i 2005 å utdele Orkidéprisen. Den vil bli 
utdelt på årsmøtet i april 2008. 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
 Forslag sendes til: LVS’ orkidépris, v/leder Amund Gulsvik, 
 Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykrhus, 5021 Bergen
 innen 15.01.10.

Hovedtillitsvalgt/varatillitsvalgt ved universitetene
Oslo 1. amanuensis Svend Davanger. Professor Christian A. Drevon (vara) 

Bergen Professor/overlege Amund Gulsvik. Professor Einar Arvid Svendsen (vara)  

Trondheim Professor/overlege Dag Bratlid. Førsteamanuensis/overlege Helge B. Pettersen  (vara)  

Tromsø Yngve Fegenschau. Knut A. Holtedahl, Gro Østlie Eilertsen (vara)


