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God Sommer

Vulkanutbruddet på Island
... skapte komplikasjoner også for leger i vitenskapelige stillinger. 
Den store grad av usikkerhet om flytransport til og fra Trondheim 
gjorde at LVS måtte avlyse årsmøtet og Den politisk forskningsseminaret 
22. - 23. april 2010. Men vi forsøker igjen 14.-15. oktober.



Styret & sekretariat i LVS for 2009-2011

Leder                                    
Professor/overlege Amund Gulsvik
Inst. for indremed., Universitetet i Bergen 
og Lungeavd. Haukeland univ.sykehus
Tlf. arb:  55 97 32 42  
Telefaks:  55 28 77 62
E-mail:  amund.gulsvik@med.uib.no
Privat:  Gerhard Grans vei 70, 
 5081 Bergen
Tlf. priv:  22 14 61 97 
Mobil:  414 18 935      

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

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

Medlem
Professor/overlege Anna Midelfart
Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital
Tlf. 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  
Privatadr: 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
E-mail:  ptsa@helse-bergen.no
Privatadr:  Østre Hopsv 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
Privatadr:  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
Tlf. arb: 77 62 61 25  
Telefaks:  77 62 72 58
E-mail: gro.eilertsen@uit.no  
Privatadr: 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
Telefaks:  77 62 72 04
E-mail:  hanne.fredly@med.uib.no 
Privatadr: Baglergate 4 A, 5032 Bergen
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
Tlf. 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 
Telefaks:  23 10 91 50
Priv. adr.  Stovnerfaret 48, 0982 Oslo
Tlf. priv:  22 10 45 45  
Mobil:  909 71 915
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I 2010 skal yrkesforeningen Leger i vitenskapelige stillinger 
(LVS) feire sitt 20 års jubileum. En søknad fra initiativtagerne i 
Trondheim ble imøtekommet av Legeforeningens Sentralstyret 

den 20.6. 1990 og det første styret i LVS ble valgt 26.10.1990. Se 
vedlagte Jubileumshefte til dette nummer av LVS Info.

Vulkanutbruddet på Island skapte komplikasjoner for jubil-
eumsmøte som var planlagt i Trondheim 22. – 23. april. Den 
store usikkerhet omkring flytransport til og fra Trondheim gjorde 
at LVS måtte avlyse års og jubileumsmøtet. Arrangementet vil nå 
finne sted 14. -15. oktober i Trondheim. Jeg ber alle medlemmene 
av LVS om å sette av datoen for å delta på dette viktige forskning-
spolitiske møte for leger.

En stilltiende, tillitsfull samfunnskontrakt mellom akademi og 
allmennheten er ikke lenger til stede.  Stortinget og skiftende 
regjeringer har de siste 20 årene ikke vært villig til å prioritere 
å satse på medisinsk forskning og å bedre legeforskernes kår. 
Etableringen av LVS var en følge av de relativt dårlige arbeidsfor-
holdene som utviklet seg for unge legeforskere i 1980 årene. LVS 
har i sitt Prinsipp og Arbeidsprogram for 2010-2015  som mål 1) 
å sikre god rekruttering og gode arbeidsforhold for leger i viten-
skapelige stillinger, 2) å etablere konkurransedyktige lønninger, 
3) å påse at arbeidsgiver gir driftsmidler og infrastruktur slik at 
legeforskerne kan vedlikeholde sin forskningskompetanse, og 4) å 
etablere lokale tillitsvalgtorganisasjoner ved alle arbeidsplasser med 
leger i vitenskapelige stillinger. Ved årets kravsinvitasjon i statlig 
tariffområdet krevde LVS 1) en særpott på kr. 60 mill til professor-
er og førsteamanuenser med utdannelsekode 118, 2) et spesialist-
kompetansetillegg på NOK 60 000, 3) 50 % av den økonomiske 
rammen avsatt til lokale forhandlinger, og 4) lønnstrinnskalaen 
heves til NOK 1,5 mill for at det skal være teoretiske mu-
ligheter for at legelønninger i statlig tariffområdet kan være 
konkurransedyktige med totale legelønninger i Spekterområdet og 
privat næringsvirksomhet for leger.  

Hovedtariffavtalen i staten er det mest sentrale dokumentet 
for å fastsette lønn og lønnsutviklingen for leger i vitenskape-
lige stillinger. Majoriteten av slike leger har universitetene som 
arbeidsgiver. Den aktuelle tariffperioden løper ut 30. april 2010. 
LVS har foran årets tariff-forhandlinger hatt fokus på a) de lave 
totalavlønningene for legene ved universitetene sammenlignet med 
annen offentlig eller privat legevirksomhet, b) den store andel av 
dokumentert ulønnet arbeidstid (8-10 timer pr uke) til forskning 
og undervisning og 3) den manglende interessen blant kompe-
tente, forskningsskolerte leger til å ta faste 100 % hovedstillinger 
ved universitetene.

Det sterkeste virkemiddel som arbeidstagere har for å synliggjøre 
sine krav er den lovfestede streikeretten.  Sentralt gjennomføres 
de statlige forhandlingene for Legeforeningens medlemmer 
via Akademikerne Stat. Partene er på den ene siden foruten 
Akademikerne, LO, YS og UNIO og på den andre siden staten 
ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). Et 
hovedkrav er å få endret forhandlingssystemet slik at mer forhan-
dles lokalt i virksomheten. LO ønsker ikke en slik ordning, som 
vi vet kan bidra til å heve nivået på akademikergrupper. I sentrale 
forhandlinger legger LO som den største hovedorganisasjonen de 
fleste premisser, særlig med dagens regjering med et departement 
og en statsråd som motpart. Vi har i år krevd piloter med lokale 
forhandlinger. Det har LO protestert på.

Så lenge Hovedtariffen gjelder dvs. fram til 30. april, er det fredsp-
likt dvs at partene har forpliktet seg fra å avstå fra å bruke kamp-
midler for å påvirke spørsmål vedrørende lønns- og arbeidsvilkår. 
Fredsplikten opphører når Hovedtariffavtalen er sagt opp og utløpt 
og forhandlinger og mekling ikke har ledet fram til en avtale. 
Etter Tjenestetvistlovens regler har hovedsammenslutningene en 
streikerett. Streikeretten innebærer at den aktuelle hovedsammen-
slutningen etter avsluttet mekling kan pålegge sine medlemmer å 
nedlegge arbeidet og forlate arbeidsplassen.

Forts. på neste side.
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Dagens samfunn krever at leger i vitenskapelige stillinger driver relevant medisinsk 
forskning og gir unge mennesker en forskningsbasert grunn- og spesialistutdan-
nelse for legeyrket. For å kunne oppnå konkurransedyktige og tilpassede arbeids-
vilkår må vi få en omlegging av forhandlingssystemet. Dette arbeides det med, 
men krever langsiktighet. Forhandlingene om hovedtariffavtalen i vår er et sentralt 
tidspunkt for å løfte lønningene for leger i vitenskapelige stillinger. Streik er det 
ultimate kampmiddel for å synliggjøre vår misnøye med dagens arbeidsforhold.

LVS` 20 åRS juBiLEuM – FoRhANDLiNgER 
i DEt StAtLigE tARiFFoMRåDEt

AV AMUND GULSVIK, LEDER LVS
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Streik medfører altså streikeplikt for de medlemmer som er 
tatt ut i streik. Medlemmene har plikt til å ta del i en lovlig 
arbeidskamp som Akademikerne gjennomfører, og arbeids-
giver kan ikke bryte denne plikten ved bruk av sin alminnelige 
styringsrett. Tidsfrister nedfelt i Arbeidstvisteloven tilsier at det 
vil alltid gå minst tre uker fra forhandlingsbrudd før streik kan 
iverksettes.

Når dette skrives er det fortsatt april. Vi ser at det blir vanske-
lig for oss – gjennom Akademikerne - å oppnå en stor andel 
av lønnspotten til lokale forhandlinger og et avvik fra tidligere 
føringer om en generell lavtlønnsprofil i det statlige tariffopp-
gjøret. Som i 2008 må man prioritere utdanningsgrupper som 
er vanskelig å rekruttere og beholde. Vi må håpe at de lokale 
arbeidsgivere ved universitetene påvirker FAD som arbeidsgiver-
part til også å ivareta våre medlemmer som har inntil 20-25 års 
formalutdannelse.

Ved eventuelle lokale lønnsforhandlinger i det statlige tariffom-
rådet til høsten ber jeg om at medlemmene i LVS i god tid før 
selve forhandlingene fyller ut kravskjemaet om lønn. Skjemaet 
finner dere på LVS` hjemmeside http://www.legeforeningen.no/
id/6890. Utfylt skjema sendes de lokale hovedtillitsvalgte som 
ved Universitetet i Oslo er Svend Davanger (svend.davanger@
medisin.uio.no), ved NTNU, Trondheim Helge Bjørnstad-
Pettersen (helge.b.pettersen@ntnu.no), ved Universitetet i 
Bergen Amund Gulsvik (amund.gulsvik@med.uib.no) og ved 
Universitetet i Tromsø Yngve Figenschau (yngve.figenschau@
unn.no).

Så ønsker jeg alle medlemmene av LVS en velfortjent og god 
sommerferie.
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SkyER i hoRiSoNtEN

Askeskyen kom fra de islandske vulkaner og la seg tungt 
over Europa. Ikke bare ble det kaldt, i tillegg la små 
askepartikler en stor demper på all flytrafikk. Med det re-

sultat at mange avtaler og møter, deriblant LVS- jubileumsmøte 
i Trondheim, måtte avlyses. Og det var jo ergerlig. Kanskje viser 
det også hvor avhengige vi er blitt av fly ( og kanskje nok en 
gang at togtilbudet her i landet ikke er allverdens å skryte av) 
– noe som egentlig gjør oss svært sårbare? Men fortvil ikke, det 
kommer en ny sjanse til høsten, og vi håper å få se riktig mange 
på møtet da.

Askeskyen er for tiden ikke den eneste skyen på horisonten. For 
mange legeforskere er den store grå uværsskyen som heter ”skrive 
søknader” like reellt truende på en blå himmel. Aftenposten 
publiserte nylig en artikkelserie under overskriften ” Skriver 

søknader for papirkurven”, hvor de viste hvilken innsats forskere 
legger ned i å skrive søknader som aldri blir innvilget. At ikke 
alle kan få er jo klart, men et tall som at Forskningsrådet kun 
innvilger 1 av 10 viser med tydelighet hvor lite vits det i det hele 
tatt er å søke….. Og er også en klar indikator på at det meste av 
forskningsmidlene er bundet opp til bestemte programmer, ofte 
bestemt ut i fra aktuelle politiske vinder.. Midler til såkalt ”fri” 
forskning eksisterer nesten ikke lenger, hvorfor skal da legeforsk-
ere tvinges til å skrive søknader som om det gjør det?
Hvis vi skal fortsette å bruke vår tid på å skrive søknader – frem-
for å forske eller undervise – må det være noe å søke om. I da-
gens situasjon er det det ikke, og da er det ikke bare bortkastet; 
det er å stjele tid fra annet arbeid. 

Med ønske om en fortsatt fin vår og en god sommer,

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
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  EySTEIN S. HUSEbyE JR, INSTITUTT FOR INDREMEDISIN UNIVERSITETETET I bERGEN; 
  OVERLEGE HAUKELAND UNIVERSITETSSyKEHUS, bERGEN

LøNN SoM FoRtjENt? 
om hvordan uiB belønner sine Eu-forskere

Forskningsprosjektene finansiert av EU er svært viktig av mange grunner. De gir en unik sjanse til å delta i 
gode forskningsnettverk, og det bevilges betydelige forskningsmidler. I tillegg er EU-prosjektene svært lukra-
tive økonomisk for universitetene. I det 7. rammeprogrammet beregnes indirekte kostnader på 60 prosent. 
EU betaler 75 % av prosjektkostnadene, mens egenandelen på 25 % deles mellom institutt og universitetet 
sentralt. Dette betyr at hvert enkelt EU-prosjekt bringer millioninntekter til moderinstituttet. Men den virkelig 
rosinen i pølsen er at Kunnskapsdepartementet (KD) gir universitetene ca 2 kroner i belønningsmidler for hver 
krone bevilget fra EU. Hvor mye dette utgjør årlig for Uib sitt vedkommende vet jeg ikke, men trolig beløper 
det seg til mange 10-talls millioner. 

Hvor blir det av belønningsmidlene?
Hva disse midlene benyttes til og hvordan bruken synliggjøres i UiB 
sine budsjetter kjenner jeg ikke til, men ingen av KD-midlene finner 
veien direkte tilbake til forskningsgruppene som har generert dem. 
Intensjonen med disse tildelingene burde være å gjøre universitetene 
bedre rustet til å bedrive internasjonalt ledende forskning – 
da er det kanskje ikke urimelig at de forskerne 
og forskningsgruppene som har vunnet fram i 
internasjonal konkurranse blir styrket. 
Når dette ikke skjer må man spørre seg 
om KD sine belønningsmidler brukes i tråd 
med intensjonen.
  
Rett skal være rett, noen grupper blir premiert med tildeling av 
ekstra stillinger eller utstyr. Noen får dette fra sine fakulteter og in-
stitutter, mens andre har hatt ’sugerør’ til en sentral pengesekk. Atter 
andre må ta til takke med et klapp på skulderen og en festale – er en 
slik forskjellsbehandling ryddig og formålstjenelig for UiB og deres 
ansatte? 

Min erfaring som EU-partner
Selv har jeg vært partner i et prosjekt i 6. rammeprogram og jeg er 
nå koordinator for et prosjekt i det 7. rammeprogrammet. Bare det 
siste prosjektet gir i løpet av prosjektperioden netto rundt 2 mil-
lioner til det instituttet jeg arbeider ved. I tillegg får UiB om lag 16 
millioner i belønningsmidler fra KD. Bortsett fra 4 måneder lønn til 
en nylig disputert forsker, har ingen av disse midlene generert fra 2 
EU-prosjekter funnet veien direkte tilbake til min forskningsgruppe. 

Å lede et EU-prosjekt er arbeidskrevende og mange forskere søker 
ikke om EU-prosjekter av den grunn. På mitt moderinstituttet er 
det kun 2 gruppeledere som p.t. deltar i EU-prosjekter og jeg er den 
eneste koordinatoren. 

UiB sin politikk overfor sine ansatte er kanskje grunnen til at de 
nesten er på jumboplass blant de 4 store universitetene når det 
gjelder EU-bevilninger. UiO og NTNU får i 2010 tilført 51 og 43 
millioner i premieringsmidler fra EU, mens UiB blir jumbo med 12 
millioner, også slått av Tromsø. Årsaken til NTNU sin suksess ligger 
kanskje delvis i at de belønner sine koordinatorer av EU-prosjekter 
med 25 øre per EU-krone mens partnere får 15 øre. Dette valget er 
gjort for å få flere til å søke EU-midler – en strategi NTNU ser ut til 
å ha tjent på. 

Den sentrale ledelsen ved UiB har fra sine dekaner fått krav om en 
liknende ordning, uten å vinne gehør. Så lenge slike krav ignoreres 
av UiB-ledelsen forblir trolig UiB på jumboplass. 

 ”
Når dette ikke skjer må man spørre 
seg om KD sine belønningsmidler 

brukes i tråd med intensjonen
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  AV KRISTIAN SOMMERFELT, PROFESSOR, INSTITUTT FOR KLINISK MEDISIN, UNIVERSITETET I bERGEN; 
  OVERLEGE, bARNEKLINIKKEN, HAUKELAND UNIVERSITETSSyKEHUS, bERGEN

kuRS i FoRSkNiNgSVEiLEDNiNg FoR PhD-
VEiLEDERE VED MEDiSiNSk oDoNtoLogiS 
FAkuLtEt uNiVERSitEtEt i BERgEN
Ingen lesere av dette tidskriftet er uenig i at forskning er avgjørende for å opprettholde og utvikle kvaliteten 
av medisinsk kunnskap og praksis. Nesten uten unntak har en dr grad eller PhD grad vært det viktigste start-
grunnlaget for en medisinsk forskers utvikling. Det er en del faktorer som skal til for at en slik grad skal være 
vellykket. Forskningstema, økonomi, tid nok, forskningsmiljø, kandidatens personlig egnethet er slike fak-
torer. En ytterligere, helt avgjørende faktor, er kvaliteten på den veiledningen kandidaten får. Jeg ringte Jon 
Lekven og spurte om han ville være foreleser ved et kurs for PhD veiledere. Hans umiddelbare reaksjon var 
betegnende: Han var erbødig og lurte på hva han kunne tilføre. Han syntes temaet var vanskelig. Som å opp-
dra barn: Ingen sikker oppskrift, vanskelige faser, behov for sterk motivasjon, tålmodighet og evne til være 
lydhør og spørrende anså han som svært viktig. 

Så hvorfor 
et kurs i 
forsknings-

veiledning i regi 
av universitetet? 
En viktig grunn 
er at optimal 
gjennomføring av 
PhD prosjekter er 
helt avgjørende for 
rekruttering til for-
skning og effektiv-
itet av forskningen. 
Slik veiledning er 
svært ressurskrev-
ende menneskelig. 
Videre vet vi at det 
regelmessig, om 
ikke ofte, mislyk-
kes. Og selv om 
kandidaten får sin 

PhD er det ikke sikkert at veien dit har vært den klokeste for verken 
kandidat og veileder. 
 
I forbindelse med gjennomgang av Handlingsplan for forskerutdan-
ningen vedtok Programutvalg for forskerutdanning ved Universitetet 
i Bergen i 2009 at det er behov for kurs for veiledere. I november 
2009 ba Forskningsutvalget om at det skulle oppnevnes en komité 
som skulle utarbeide forslag til program for et kurs i forsknings-
veiledning. Prodekanus oppnevnte en komité bestående av profes-
sor Amund Gulsvik, post.doc. Per Øystein Sakariassen, stipendiat 
Therese Thornton Sjursen, førstekonsulent Eldbjørg Sanden Søvik, 
seniorkonsulent Torunn Olsnes (komiteens sekretær) og professor 
Kristian Sommerfelt (leder). Arbeidet i komitteen har vært preget av 
en spennende sammensetning av mennesker med ganske forskjellig 

og svært nyttig bakgrunn. Alt fra lang og tung erfaring med veiledn-
ing til fersk erfaring som kandidat med tilhørende årvåkenhet på hva 
som teller og mennesker med førstehånds kunnskap om univer-
sitetets og forskningens ”nuts and bolts”. Prosessen har vært svært 
lærerikt for meg i alle fall. 

Valget av personene som skulle ha innlegg var avgjørende. Nina 
Langeland, Gry Kibsgård, Per Bakke, Rolf Bjerkvig, Ole Frithjof 
Norheim, Jon Lekven, Anne Isine Bolstad, Anne Christine 
Johannesen er alle mennesker vi mener vil bidra fordi de vet hva det 
handler om. Vi mener også at sammensetningen av innledere og 
valg av tema vil belyse temaet bredt og forhåpentligvis på en måte 
som blir nyttig i praksis for kursdeltagerne. 

Handlingsplan for forskerutdanning og ytre rammer for PhD-
veiledning. Sentrale tema blir: Veiledning midt i sykehushverdagen, 
å finne tid til veiledning, etiske dilemmaer i kandidat-/veilederfor-
holdet, faser i veiledning, progresjonssamtalen og forebygging av 
konflikt og hva når alt går galt.

Kurset er over en dag fra kl 9 til 15.30 med vekselvis innlegg (totalt 
3.5 t) og gruppeoppgaver (totalt 1.8 t) med foring og hydrering 
midtveis. 

Gruppeoppgavene er lagt opp slik at gruppene selv velger oppgave(r) 
fra en rekke mulige. Siden kursets deltagere i stor grad må antas å 
ha erfaring med forskningsveiledning er hovedvekten lagt på det 
som foregår av meningsutveksling og diskusjon i gruppene og ikke 
presentasjon av konklusjoner i plenum. Under arbeidet med kur-
sprogrammet ble det klart at det er et litt uvanlig kurs fordi vi regner 
med at mange av deltagerne er erfarne og vil ha svært verdifulle 
erfaringer og innspill. Vi har prøvd å gi rom for dette gjennom tid 
til diskusjon og gruppeoppgaver. Og med dette vil jeg oppfordre så 
mange som mulig å delta på kurset og ikke minst gi innspill til vi-
dere utvikling og forbedring av kurset i senere utgaver. Velkommen!
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   AV PROFESSOR PER SIGVALD bAKKE, PROFESSOR INSTITUTT FOR INDREMEDISIN, UNIVERSITETET I bERGEN; 
   OVERLEGE, LUNGEAVDELINGEN, HAUKELAND UNIVERSITETSSyKEHUS, bERGEN

iNNtRykk FRA Et FoRSkNiNgSoPPhoLD 
På uNiVERSity oF hARVARD, BoStoN

Undertegnede har for tiden på 12 måneders forskningspermisjon fra en kombinert professorstilling ved In-
stitutt for Indremedisin, Universitetet i bergen og overlegestilling ved Lungeavdelingen, Haukeland Univer-
sitetssykehus.  Permisjonen tilbringes som gjesteforsker ved Channing Laboratory som er en forskningsenhet 
under Harvard Medical School i boston. Det primære formålet med oppholdet mitt er forskning relatert til 
genetiske aspekter ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).  Etter 9 måneder ved Channing Laboratory 
har jeg imidlertid også hatt mulighet til å studere hvordan forskningsenheten drives og sammenligne enkelte 
sider av driften med erfaringer fra norske forhold. Hensikten med dette notatet er å presentere noen betrakt-
ninger om dette.

Opplysningene og vurderingene er basert på samtaler 
med enkelte sentrale personer ved Channing 
Laboratory. Det understrekes at alle kommentarer står 

for min regning.

Kort om Channing Laboratory
Channing Laboratory har til sammen ca 400 ansatte inklud-
ert forskere, teknikere og administrativt ansatte. House of 
Channing var opprinnelig et tuberkulosesanatorium i vel 100 
år frem til 1958. Ved nedleggelsen ble det opprettet en stif-
telse for forskning på infeksjoner og lungesykdommer. Etter 
hvert har forskningsfokus dreiet til infeksjoner generelt og 
kroniske sykdommer med spesielt fokus på lungesykdommer. 
Channing Laboratory er i dag oppdelt i tre divisjoner: virulogi, 
bakteriologi og epidemiologi. Epidemiologidivisjonen driver 
forskning på respirasjonsepidemiologi og genetikk av bronkial 
astma og KOLS og er oppdelt i to like store forskningsgrup-
per. Epidemiologidivisjonen utgjør ca 20 faculty members som 
omfatter professorer, associate og assistent professors. Av disse 
er ca 25% kvinner. I tillegg er det 30 stipendiater, og ca 25 
forskningstudenter samt ca 20 teknikere tilknyttet epidemi-
ologidivisjonen. Flere av de ansatte har også deltidsstillinger på 
andre enheter ved Harvard.
Alle faculty members har undervisningsansvar og har klinisk 
tjeneste på Brigham and Women`s Hospital. Tiden til klinikk 
og undervisning varierer noe for den enkelte forsker, men 
de jeg snakker med anslår at de bruker ca 75% av arbeids-
tiden sin til forskning. Unntaket er lederne for divisjonene og 

forskningsgruppene som anslår at de bruker ca 40-60% til 
administrasjon. 

Finansiering av driften 
Omlag 20% av budsjettet kommer fra faste tilskudd mens 
resten er basert på eksterne midler. Den store eksterne andelen 
innebærer at ikke bare forskningsaktiviteten, men også egen 
lønn er avhenging av tilslag på søknader. Dette har igjen 
flere konsekvenser: For det første blir det er sterkt fokus på 
økonomi. På Channing Laboratory er det et eget kontor med 

5 ansatte som bare hjelper med søknader i form av å fylle ut 
søknadsskjemaer og sette opp realistiske budsjetter. For det 
andre, selv etablerte forskere må stå på for skaffe penger til egen 
lønn. Flere opplyste at de i perioder har valgt å gå ned i lønn 
for å kunne opprettholde mest mulig forskingsdrift og slippe 
å si opp teknikere når søknader ikke har gått inn. Flere kunne 
også opplyse om forskere som hadde måttet gå over i andre 
jobber fordi de ikke klarte å skaffe (nok) eksterne midler. For 
det tredje blir det et sterkt fokus på publikasjonsaktivitet. Alle 
fakulty members blir evaluert årlig ut fra publikasjonsaktivitet. 
Abstracts for godkjente publikasjoner distribueres på intranet 
til alle på Channing slik at alle har mulighet til å holde seg 
orientert om det som publiseres fra andre forskningsgrupper 
på Channing. Samtidig bidrar det til å understreke behovet for 
publisering. 

I Norge er det også en tendens til at eksterne midler har økende 
betydning for forskningsaktiviteten. En viktig forskjell er dog 
at det ikke har direkte betydning for lønnen til den enkelte 
forsker om man får tilslag på søknader. Det positive med den 
norske modellen i forhold til den amerikanske, er at man har 
sikkerhet for egen lønn. Det negative er at man risikerer å sitte 
med forskere som hever lønn uten å ha driftsmidler til egen for-
sking, og som blokkerer lønnsmidler for nye krefter. En løsning 
som har vært luftet er at slike forskere må søke samarbeid med 
aktive grupper som klarer å skaffe penger. Når jeg har nevnt 
denne muligheten for forskere på Channing er en umiddelbar 
reaksjon fra flere: ”Men hvem vil samarbeide med forskere som 
ikke publiserer og ikke skaffer driftsmidler?” 

 ”
Hvis man ikke klarer 

å drive i økonomisk balanse, 
er man ferdig
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Modellen på Channing kan virke brutal, men den represen-
terer en måte til å oppholde presset på publisering og å skaffe 
driftsmidler. Man kan også sammenligne den med forholdene 
i det private næringsliv. Hvis man ikke klarer å drive i økono-
misk balanse, er man ferdig. 

I Norge har de medisinske fakultetene også har ansvar for 
undervisning i et profesjonsstudium og da trenger man under-
visere på alle sentrale medisinske felt. Det blir dermed vanskelig 
å fjerne uproduktive forskere. En mulig løsning er at forskere i 
Norge evalueres hvert 5-10 år og de som ikke holder mål, må 
slutte. 

Men når lønnen i utgangspunktet er dårligere for leger i 
vitenskapelige relatert til kliniske stillinger blir det ikke lettere 
å rekruttere leger til vitenskapelige stillinger med utsiktene til 
å måtte slutte etter 5 år. En modell med regelmessig evaluering 
bør derfor innebære en betydelig lønnsøkning. 

Oppfølging av den enkelte medarbeider
Ved Channing laboratory har divisjonslederne årlig medar-
beidersamtaler med alle faculty members og alle stipendiatene 
med ca et år igjen av stipendet. Med det antallet forskere det 
dreier seg om, er det et betydelig arbeid. En måte å lette job-
ben er at alle før samtalen fyller ut et nett-basert skjema med 
spørsmål om status, progresjon siste året, mål for de neste 12 
månedene og kommentarer til egen karriereutvikling. Skjemaet 
gjennomgås av lederen før samtalen. Disse samtalene tillegg-
es stor betydning både fra de ansatte og fra lederen sin side. 
Spesielt sammenligner man fjorårets målsetninger med fak-
tisk oppnådde resultater. Ut fra egen erfaring i Norge er slike 
samtaler mer tilfeldige og tillegges ofte liten betydning. Det 
er mulig at den litt mer usikre jobb-situasjonen til alle ansatte 
inkludert ledelsen, gjør at man føler slike medarbeidersamtaler 
som viktigere enn i Norge. Samtidig bidrar slike samtaler til å 
styrke samholdet i forskningsgruppen. 

Interne møter i forskningsgruppene
Det er mange møter i forskningsgruppen i løpet av en uke. 
Det gjelder rene administrasjonsmøter, forskningsmøter med 
inviterte foredragsholdere og møter med teknikerne samt 
fellesmøter med stipendiatene. Noen ganger føler man at det 
kan bli vel mye møter. Men jeg merker meg at møtene med 
hele forskningsgruppen hver uke oppfattes som svært viktige. 
Da legger alle kort frem hva som har skjedd siden sist, og 
eventuelle forskningsproblemer tas opp. Hvis det ikke er mulig 
å løse problemet der og da, diskuteres det hva som skal til for 
å løse det, eventuelt om andre må inviteres for å løse det, om 

problemet krever et eget møte. Disse ukentlige fellesmøtet op-
pfattes som meget viktig, og det skal mye til at man ikke deltar. 
Det gjelder både stipendiater og fakulty members.  Erfaringer 
fra forskningsgrupper i Norge er at man deltar på slike møter 
hvis har tid. Et nærmest obligatorisk fremmøte skaper samhold 
i gruppen og bidrar til at man skjerper seg fordi man gjerne vil 
fortelle at man har gjort noe siden sist. Det kan selvfølgelig bli 
tøft for de som ikke har noe å vise til og slike møter hver uke 
er hyppig. Men prinsippet med at alle deltar og kommenterer 
hverandres forskning er skjerpende både for ferske og etablerte 
forskere.  

Samarbeid med industrien
På Channing Laboratory er det et betydelig samarbeid med 
industrien. Det gjelder både legemiddelindustrien og utstyrlev-
erandører innen billeddiagnostikk. Et slikt samarbeid er delvis 
motivert ut fra behov for økonomisk støtte og delvis ut fra det 
forhold at industrien sitter på nyttig kunnskap som kan utny-
ttes i felles prosjekter. Mitt inntrykk er at vi i Norge ser på et 
slikt samarbeid mellom industri og akademi med mer skepsis. 
Jeg tror imidlertid at det i Norge ligger et uutnyttet potensial 
i samarbeidet med industrien. Hvis man har gjennomsiktlige 
forhold med klare avtaler som følges opp av forskningsadmin-
istrasjoner, bør det ikke være noe galt i et slikt samarbeid. I for-
hold til mange land har for eksempel klinisk forskning i Norge 
klare fordeler. Folk er villig til å delta i studier, alle har et unikt 
personnummer slik at det er lett å avklare at det er rett person 
man har fått tak i. Det er i Norge en lite mobil befolkning slik 
at det er forholdsvis god respons i studier som strekker seg over 
flere år. Alt dette gjør at det for industrien er interessent å drive 
studier i Norge og dette kan utnyttes i samarbeidsprosjekter.    

Avsluttende kommentarer
Overnevnte tanker er preget av inntrykk fra et aktivt forskn-
ingsmiljø ved Harvard University i Boston og sammenlignet 
med erfaringer fra Institutt for Indremedisin, Universitetet i 
Bergen. Det er ikke sikkert at institusjonene på Harvard eller 
i Bergen er representative for sine lands respektive forskn-
ingsmiljøer. Synspunktene er også formet av de få personene 
jeg har snakket med på Channing Laboratory. Likevel tror 
jeg at noe av måten man organiserer forskningsaktiviteten på 
Harvard bør kunne vurderes overført til norske forhold med 
enkelte justeringer. Det er en økende konkurranse om forskn-
ingsmidlene og det krever tilpasninger, også noen smertefulle, 
på måten forskningen drives. Utfordringen blir å gjøre disse 
tilpasningene enklest mulig. ”
Det er en økende konkurranse 
om forskningsmidlene og det 
krever tilpasninger, også noen 

smertefulle, på måten 
forskningen drives

 ”
Noen ganger føler man 

at det kan bli vel mye møter



FoRhANDLiNgER 
oM ARBEiDS-
ViLkåR i StAtEN

Forhandlingssystemet i staten
Likheten mellom forhandlingssystemet i staten, i sykehusene, i 
KS, i Oslo kommune og i ulike deler av privat sektor, er at de 
er forskjellige, og de har alle sin egen historie. Det som kjen-
netegner statsforhandlingene er

- at de foregår mellom de fire hovedsammenslutningene og 
 staten ved Fornyings-, kirke- og administrasjons-
 departementet (FAD). De fire hovedsammenslutningene er 
 LO stat  (ca 41 000 medlemmer), Unio stat (ca 29 000), 
 Akademikerne stat ( ca 27 500) og YS stat (ca 26 000). 
 Legeforeningen, sammen med bl.a. Norges juristforbund, 
 Psykologforeningen, Tekna og Nito inngår i Akademikerne 
 stat.

- at det opereres med én likelydende hovedtariffavtale for alle 
 fire hovedsammenslutninger. Det betyr at en hovedsammen-
 slutning som ikke er enig i resultatet, svært sjelden kan håpe 
 på å oppnå noe mer, eller noe annet, enn det de øvrige har 
 oppnådd, selv om man streiker.

- at ”de tre andre” (LO/Unio/YS) opptrer med felles krav. 
 ”Kjøttvekta” teller, og for staten er det ikke uvesentlig hva 
 representanter for ca 100 000 ansatte mener. Selv med 27 
 500 medlemmer blir Akademikerne stat små i forhold.
- at forhandlingssystemet er sentralt styrt og lite markedstil-

 passet. I statens tariffområde angis ikke årslønn som krone-
 beløp, men som lønnstrinn. 

- at de vanligvis har tre elementer. Generelle tillegg, justerings-
 forhandlinger og lokale forhandlinger.

- at systemet er under direkte politisk kontroll av Regjeringen. 
 Og at innflytelsen fra LO vil variere med Regjeringens poli-
 tiske farge.  

  AV JON OLE WHIST, FORHANDLINGSKOORDINATOR STAT, LEGEFORENINGEN

I skrivende stund, fredag 30. april 2010, har samt-
lige fire hovedsammenslutninger i statens tarif-
fområde valgt å bryte forhandlingene. Det betyr at 
partene ikke har klart å finne en løsning, og at riks-
mekleren tar over. Meklingen skal gjennomføres 
med frist for å bli enig innen midnatt 26. mai, og 
når du sitter og leser dette bladet – en gang etter 
1. juni 2010, så er resultatet kjent. Det kan ha blitt 
et meklingsresultat, det kan ha blitt streik – og så 
et resultat, eller det kan være at det fortsatt pågår 
streik. 

10  ”
Lokale forhandlinger bidrar til at 
kompetanse verdsettes høyere



Utfordringer i staten
For Legeforeningen er den største utfordringen i tariffområ-
det stat systemet. Legeforeningen og Akademikerne ønsker 
sytemendring, men de tre andre hovedorganisasjoner har 
interesse av å bevare dagens system - et system der partene 
sammen skal finne sentrale løsninger som skal gjelde likt, over 
alt. Eksempelvis at lønnsøkningen gis som genrelle tillegg på 
lønnstabellen der lønnstrinn 1-40 får kr y i tillegg, ltr 41-80 får 
x %, og ltr 80 og ut tabellen får kr y+y i tillegg. På den måten 
kan oppgjørene presenteres som en x % vekst, selv om san-
nheten er at lavtlønnsgruppene får betydelig mer enn x % og 
høytlønnsgruppene får betydelig mindre. Legeforeningen og 
Akademikerne mener at systemet bidrar til at Akademikerne 
aldri kan få en lønnvekst ut fra egen lønnsmasse – og at det 
således skjer en omfordeling til fordel for de andre hovedsam-
menslutningene. Erfaringer med lokal lønnsdannelse fra privat 
sektor, fra kommunal sektor, og fra lokale oppgjør i staten, viser 
at lokale forhandlinger bidrar til at kompetanse verdsettes høy-
ere. Lederne av de ulike statsvirksomhetene må ha denne mu-
ligheten til rekruttering og premiering. Det er lokal arbeidgiver 
som har grunnlag for å vurdere hvordan lønn kan benyttes som 
virkemiddel. Derfor er endring av systemet en viktig sak for 
Legeforeningen.  

Pilotprosjekt
Legeforeningen har i flere år arbeidet for omlegging av syste-
met gjennom Akademiker samarbeidet. I 2010 ble det krevet 
pilotprosjekter for å kunne prøve ut et nytt system. NVE, 
Vegvesenet, Mattilsynet, Riksadvokatembetet og Kripos ble 
valgt ut i førte omgang. Når du leser dette vet du om det lyktes, 
eller ikke. Uansett utfall har du som medlem av Legeforeningen 
og ansatt i staten en viktig oppgave de neste to årene – snakk 
ofte og varmt med din arbeidsgiver om rene lokale forhan-
dlinger. Hvis statlige arbeidsgivere får øynene opp for rene 
lokale forhandlinger, og hvis arbeidsgiverne sier til fagdeparte-
mentet, til FAD, og til media at dette er noe de også ønsker – 
da blir det mye lettere å få til systemskiftet som Akademikerne i 
staten ønsker, og som du som LVS-medlem fortjener.

Gjøre det beste ut av det – årslønnsvekst og datolønnsvekst
I påvente av systemendring må man gjøre det beste ut av det 
systemet som eksisterer. Et typisk statlig oppgjør består av en 
prosentvis årslønnsvekst basert på lønnsmassen (summen av 
alle lønninger i staten) som fordeles mellom generelle tillegg 
på lønnstabellen, en avsetning til lokale forhandlinger og en 
avsetning til justeringsforhandlinger. De generelle tilleggene gis 
med såkalt virkningsdato (dato for etterbetaling) 1. mai, resul-
tatet fra lokale forhandlinger gis gjerne med virkningsdato noe 

senere, og det samme gjelder resultatet av justeringsforhandlin-
gene. Med ulike elementer som har ulike virkningstidspunkt, er 
det greit å kjenne til forskjellen på årslønnsvirkning og dato-
virkning for et oppgjør.

Regneeksempel datovirkning vs årslønnsvirkning
Hvis årslønnen din pr 31.12.09 var kr 100.000,-, og du ikke 
får endring i lønnen, vil du koste arbeidsgiver kr 8.333,- hver 
måned gjennom året 2010.  Gitt at det settes av 2 % årslønns-
vekst, betyr det at arbeidsgiver har 2.000,- ekstra til deg i 2010. 
Dersom du får dette med virkning fra 1.1.10 øker månedsløn-
nen din med kr 166,67 til kr 8.500,- og totalkostnaden for året 
2010 er 102.000,- for arbeidsgiver, altså innenfor budsjettet.

Hvis dere i stedet blir enige om at hele økningen skal komme 
1.12.10, kan arbeidsgiver innenfor samme budsjett betale 
deg kr 8.333,- hver måned fra januar til og med november, 
og betale kr 10.333,- i desember. Kr 10.333,- i månedslønn i 
desember, betyr at årslønnen du tar med deg inn i 2011 er blitt 
kr 124.000,-. Altså en lønnsøkning på 24 % pr dato (1.12), 
men fortsatt med en årsvirkning på 2 %. 

Overheng
Det å flytte virkningsdatoene har altså ingen betydning for 
hva du får utbetalt i løpet av det året oppgjøret finner sted, 
men det får betydning for lønnen året etter. Denne forsinkede 
kostnaden ved lønnsoppgjøret kalles overheng. I eksempelet er 
overhenget inn i 2011 på 22 % (Differansen mellom 24 % og 
2 %).

Mer vanlig vil være at en årslønnsvekst på 2 % gir 3 % da-
tolønnsvekst pr 1. mai, og et overheng på 1 % inn i det påføl-
gende året. Dette blir det tatt høyde for året etter, men vi går 
ikke nærmere inn på det nå.

Justeringsforhandlinger
Vi skal nemlig begi oss inn i justeringsforhandlingenes verden, 
for som jeg nevnte er det et vanlig element av oppgjørene i 
staten. Forhandlingene foregår i fredstid (uten streikerett) og 
selv om hovedsammenslutningene fremmer krav, er det arbeids-
givers siste tilbud som gjelder. Det er i disse forhandlingene det 
eksempelvis kan bli avgjort at alle som går i stillingskode 0111 
skal få to lønnstrinn og at alle i stillingskode 0167 som ligger 
under ltr 40 skal ha tre lønnstrinn, mens de som ligger fra ltr 
40 og oppover bare skal ha ett, samt at taket på koden skal 
løftes fra ltr 45 til 46. Til orientering er 0111 statslos, og 0167 
terminalleder, men konseptet er det samme for legekodene. 

Det kostnadsberegnes fortløpende hvor mye de ulike juster-
ingene koster, er det få ansatte i stillingskoden vil det være 
et rimelig krav – og lettere å få gjennomslag, enn hvis det er 
en stor gjennomgående kode (som professor, førsteamanuen-
sis, seniorrådgiver og førstekonsulent), der bare det å kreve 
ett eneste lønnstrinn kan koste mer enn hele avsetningen til 
justeringsforhandlinger. I justeringsforhandlingene er det om å 
gjøre å ha gode argumenter, en passe stor gruppe medlemmer 
og ambisiøse, men ikke urealistiske krav. 
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 ”
Uansett utfall har du som medlem av 
Legeforeningen og ansatt i staten en 
viktig oppgave de neste to årene – 
snakk ofte og varmt med din arbeids-
giver om rene lokale forhandlinger!” 
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Hvordan arbeider Legeforeningen
Legeforeningens forhandlingsstrategi og prioriteringer er resul-
tatet av en politisk prosess i Legeforeningens styrende organer. 
I Legeforeningen ligger forhandlingsfullmakten hos sentral-
styret. Det er sentralstyret som har myndigheten til å beslutte 
krav og til å akseptere eller forkaste forhandlingsresultater. 
Yrkesforeningene har ansvar for å forfatte og spille inn krav til 
de ulike forhandlingene. Yrkesforeningenes krav blir behan-
dlet i de rådgivende forhandlingsutvalgene som alle ledes av 
presidenten, og der de berørte yrkesforeningene er representert. 
I forhandlingsutvalg for stat sitter det representatner for LVS, 
LSA, YLF og Of. Forhandlingsutvalget avstemmer og priori-
terer mellom kravene, og anbefaler hva Legeforeningen skal 
fremme overfor Akademikerne stat. Forhandlings- og helser-
ettsavdelingen (FHR) har ansvar for å gi råd og tilrettelegge for 
utvalgets beslutninger. FHR sørger også for oppfølging gjen-
nom Akademikerne og deltar i Akademikernes forhandling-
sutvalg. FHR er bemannet med både juridisk og økonomisk 
kompetanse, og har innsikt i strategisk og politisk arbeid med 
forhandlinger. Gjennom teamarbeid utnyttes denne kom-
petansen til fulle for Legeforeningens medlemmer. Forskning 
er et av de prioriterte satsningsområdene i Legeforeningen, og 
FHR bidrar med å ta opp forskning og forskernes vilkår på alle 
de arenaene der Legeforeningen er part eller har andre mu-
ligheter for å drive påvirkningsarbeid. 

Justeringskrav og veien til å få innfridd et krav
Som beskrevet i forrige avsnitt ligger det en grundig prosess 
til grunn for de kravene Legeforeningen fremmer til forhan-
dlingsbordet. Når kravene er oversendt Akademikerne, blir 
de, sammen med kravene fra øvrige Akademikerforeninger, 
gjenstand for diskusjoner i Akademikernes forhandlingsut-
valg, og det er resultatet av denne prosessen som fremmes 
som krav overfor FAD. I denne prosessen vil det nødvendigvis 
være interessemotsetninger, både innad i Legeforeningen, og 
mellom Legeforeningen og de øvrige Akademikerforeningene. 
På samme måte vil det i neste omgang være klare 

interessemotsetninger og ulike prioriteringer i kravene fra 
Akademikerne, LO, Unio, YS og staten. Litt forenklet kan man 
si at samtlige stillingskoder blir diskutert, prioritert og nedpri-
oritert, i en prosess der det til syvende og sist er statens siste 
tilbud som blir resultatet. 

Tilbake til start
Og der er jeg vel i grunnen tilbake der vi startet. Forhandlinger 
i staten er sentraliserte, rigide og komplekse. Det er et tariffo-
mråde der ”kjøttvekta teller” og ”makta rår”, og der man ikke 
nødvendigvis kommer til målet med rasjonelle argumenter og 
logiske slutninger. Det er et tariffområde der arbeidet dreier 
seg vel så mye om å fortolke ordlyd og å file på egne formul-
eringer, som å snakke tall og økonomi. Det er et område der 
spillet ikke bare foregår rund forhandlingsbordet, men også 
i media og gjennom ulike nettverk, og det er et område der 
Legeforeningen og Akademikerne sakte, men sikkert får større 
gjennomslag og forståelse hos arbeidsgiverne for våre løsninger. 
Arbeidsgiversiden var i år ikke fullstendig avvisende til kravet 
om prøveprosjekter med lokal lønnsdannelse, og utspillene 
fra de tre andre hovedsammenslutningene i forbindelse med 
forhandlingene viste at de tok kravet seriøst, og at de ikke øn-
sket at staten skulle få erfaringer med lokal lønnsdannelse. Når 
du leser dette bladet er det kanskje allerede i gang forsøksord-
ninger, rundt omkring i Norge – og hvis det ikke er det, skal 
det på plass i 2012. I begge tilfeller har du én bestilling; Snakk 
ofte og varmt med din arbeidsgiver om rene lokale forhan-
dlinger i staten – det gir uttelling på sikt!

 ”
I justeringsforhandlingene er det om 

å gjøre å ha gode argumenter

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



MiDLERtiDigE StiLLiNgER FoR FoRSkERE 
– koRt gjENNoMgANg AV LoVgRuNNLAgEt

Arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljøloven gjelder generelt i arbeidslivet. 
Utgangspunktet og hovedregelen etter arbeidsmiljøloven er at 
arbeidstakere skal ansettes fast. Unntak fra hovedregelen om 
fast ansettelse fremgår av arbeidsmiljølovens § 14-9. Blant an-
net er det hjemmel for midlertidig ansettelse for prosjektarbeid, 
vikariat og praksisarbeid. 
I bestemmelsens femte ledd fremgår at arbeidstaker som har 
vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år i 
prosjektstilling eller i vikariat, skal anses som fast ansatt slik at 
reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. 
Arbeidsmiljøloven kan utfylles eller fravikes ved annen lovgivn-
ing. For universitetssektoren er det to aktuelle lover – lov om 
statens tjenestemenn (tjenestemannsloven) og Universitets- og 
høyskoleloven. 

Tjenestemannsloven med tilhørende forskrifter
Tjenestemannsloven gjelder for arbeidstakere tilsatt i statens 
tjeneste – herunder ansatte ved universiteter og høyskoler. 
Arbeidsmiljøloven gjelder for de forhold tjenestemannsloven 
ikke regulerer. 

Hovedregelen etter tjenestemannsloven § 3 er fast tilsetting. 
Midlertidig tilsetting krever særskilt lovhjemmel. Blant hjem-
lene for midlertidig tilsetting i tjenestemannsloven er:
- prosjektstilling, avgrensede utredningsoppgaver eller 
lignende
- vikariat
- utdanningsstilling, herunder stipendiater, vitenskapelige 
 assistenter
- åremålsstilling
Dersom midlertidig tilsetting skjer i strid med disse reglene, er 
arbeidstakeren å regne som fast ansatt. Det innebærer at arbe-
idstakeren ikke kan sies opp med mindre arbeidet faller bort 
eller stillingen inndras, eller det for øvrig finnes annen saklig 
oppsigelsesgrunn. 

Arbeidstakere tilsatt for et bestemt tidsrom, på åremål eller 
i utdanningsstilling, fratrer uten oppsigelse når tiden er ute. 
Vikarer plikter å fratre uten oppsigelse når stillingens innehaver 
tiltrer stillingen. For andre midlertidig tilsatte tjenestemenn 
gjelder det regler om oppsigelse i tjenestemannsloven § 8, 9 og 
10. 

Oppsummeringsvis er også i tjenestemannsloven hovedrege-
len at arbeidstakere skal ansettes fast. Det er konkrete unntak 
fra dette. Selv med hjemmel for midlertidig ansettelse vil en 
midlertidig tjenestemann etter mer enn fire års sammenhen-
gende tjeneste i virksomheten får status og stillingsvern som 
om vedkommende var fast tilsatt. Dette er en forståelse av 
tjenestemannslovens § 10. nr. 1, som har vært lagt til grunn av 
departementet siden lovrevisjonen i 1983. Denne rettigheten 
vil imidlertid ikke gjelde for ansatte i åremålsstilling eller 
utdanningsstilling.

Universitets- og høyskoleloven
Universitets- og høyskolesektoren har vært ansett som særegen 
i mange sammenhenger. Dette gjelder blant annet organiser-
ing, de ansattes behov for akademisk frihet og et stort behov 
for mulighet for midlertidig ansettelser. Loven inneholder flere 
bestemmelser som rett til bruk av midlertidig ansettelse.

  AV HANNE GILLEbO-bLOM, ADVOKAT/RÅDGIVER DEN NORSKE LEGEFORENING

Legeforeningen får jevnlig spørsmål fra leger som innehar midlertidige stillinger om hvilke rettigheter de har 
som ansatt. Det gjelder leger i sykehus, men er også spesielt aktuelt for våre medlemmer ansatt ved univer-
siteter og høyskoler. For leger som er ansatt i slike virksomheter, må man vite hvilken type stilling man har 
for å kunne si noe om hvilke rettigheter man har som arbeidstaker. 

Legeforeningen har et sterkt fokus på arbeidstakeres stillingsvern og på forskeres rammevilkår. Vi vil i det føl-
gende presentere det regelverket som finnes på området midlertidige ansettelse ved universiteter, og håper 
at det vil bidra til klarhet i forhold til de lovreguleringer som gjelder for den enkelte ansatte. Redegjørelsen er 
ikke ment å være uttømmende og forenkler noen tema. 
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 ”
Hovedregelen er at arbeidstakere 

skal ansettes fast
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 Universitets- og høyskoleloven § 6-4 regulerer mulighet for 
ansettelse i åremålsstillinger. Bestemmelsen siteres i sin helhet i 
det følgende:

§ 6-4. Ansettelse på åremål 1 
(1) Ansettelse på åremål kan benyttes for: 
a) rektor 
b) administrerende direktør 
c) Prorektor 
d) leder for avdeling og grunnenhet 
e) - - - 
f ) postdoktorstillinger 
g) stipendiater 
h) vitenskapelige assistenter 
i) spesialistkandidater 
j) undervisnings- og forskerstillinger når skapende eller ut-
 øvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig 
 element i kompetansekravet 

(2) Åremålsperioden etter første ledd bokstavene a, c og d, skal 
være fire år. Ingen kan være ansatt på åremål etter bokstavene a 
og c i en sammenhengende periode på mer enn åtte år, og ikke 
mer enn tolv år etter bokstav d. Når særlige grunner taler for 
det, kan departementet, etter forslag fra styret, fastsette en annen 
åremålsperiode enn fire år. 
(3) Åremålsperioden for ansatte nevnt i første ledd bokstavene 
b og j, kan være fire til seks år. Ingen kan være ansatt på åremål 
etter denne bestemmelsen i en sammenhengende periode på mer 
enn tolv år. 
(4) For stillinger etter første ledd bokstavene f til i gir departe-
mentet forskrift 2 om varighet, arbeidets omfang og innhold og 
om adgangen til å fornye ansettelsesforholdet. 
Bestemmelsen gir hjemmel for åremålsansettelse for mange 
grupper forskere, herunder postdoktorstillinger og stipendiater. 
Nærmere regler er gitt i forskrift. 
Universitets- og høyskoleloven § 6-5 gir regler om adgang til 
midlertidig ansettelse når det ikke er kvalifiserte søkere. Perioden 
man kan være midlertidig ansatt i er definert.
Universitets- og høyskoleloven § 6-6 gir hjemmel for midlertidig 
ansettelse i 20 % stilling. 

Nærmere om den konkrete vurderingen av den enkelte 
ansattes rettigheter
Generelt
Ved vurderingen av om en forsker kan kreve fast ansettelse, vil vi 
måtte gå inn i den enkelte forskers ulike ansettelsesforhold. For 
det første må det klarlegges hvilket regelverk som gjelder i den 
konkrete saken. Deretter må man se om det kan foreligge rettslig 
grunnlag for midlertidig ansettelse. Hvis det ikke finnes en 
hjemmel for midlertidighet i den aktuelle stilling, er hovedrege-
len at arbeidstakeren er fast ansatt. En praktisk fremgangsmåte 
kan være å utfordre arbeidsgiver mht hvilket regelverk de legger 
til grunn kommer til anvendelse, hvis man etter noen innledende 
vurderinger ser seg tjent med å få dette tydeliggjort.  Det vil ofte 
fremgå av arbeidskontrakten hvilken hjemmel for midlertidig 
ansettelse som er brukt.

Det vil være to mulige veier til fast ansettelse for en midlertidig 
ansatt arbeidstaker; enten at den midlertidige ansettelsen ikke er 
hjemlet (såkalt ulovlig midlertidig ansettelse) eller at arbeidstak-
eren har vært sammenhengende midlertidig ansatt som vikar 
eller i prosjektstilling i mer enn 4 år. 

Når det gjelder det første alternativet vil det avgjørende være 
om universitetet holder seg innenfor de hjemler som finnes for 
midlertidig ansettelse eller ikke. Dersom universitetet har ansatt 
en forsker midlertidig i en stilling som ikke har hjemmel i loven 
for midlertidig ansettelse, eller forskeren har vært ansatt midlerti-
dig lenger enn det loven gir anvisning på, vil konsekvensen være 
at den ansatte kan kreve at ansettelsesforholdet anses som fast. 
Når det gjelder fireårsregelen, så forutsetter rett til fast ansettelse 
at man har vært sammenhengende midlertidig ansatt i vikariat 
eller prosjektstilling. 

Vurderinger knyttet til tre konkrete stillingstyper
Vi vil særlig gjennomgå sentrale vurderinger som må foretas ved 
tre ulike typer midlertidig ansettelse:

1. Ansettelser med ekstern finansiering. 
Med eksternt finansiert personale forstås tjenestemenn som er 
midlertidig tilsatt i en virksomhet for å utføre oppdrag som helt 
ut, eller i det alt vesentligste, finansieres ved inntektsoverføring 
av midler fra en annen virksomhet.
Vurderingen av om dette vil være lovlige midlertidige ansettelser 
vil bero på hva slags stilling som er definert i arbeidskontrakten. 
Dersom stillingen ikke faller innenfor de eksplisitte hjemlene i 
Universitets- og høyskoleloven, vil den måtte vurderes opp mot 
tjenestemannslovens bestemmelser om prosjektarbeid. 
Når det gjelder tjenestemenn som er eksternt finansierte, 
faller de i utgangspunktet inn under § 10 nr.1 og 2 etter fire 
års sammenhengende tjeneste – altså slik at man får et sterkt 
oppsigelsesvern. Men dette er bare et utgangspunkt og etter 
tjenestemannslovens forskrift § 2 nr 6 fremgår det at bortfall av 
oppdragsinntekter sidestilles med bortfall av arbeid og således vil 
kunne være grunnlag for oppsigelse.

 ”
Det vil være to mulige veier til fast 
ansettelse for en midlertidig ansatt 
arbeidstaker; enten at den midler-
tidige ansettelsen ikke er hjemlet 

(ulovlig midlertidig ansettelse) eller 
at arbeidstakeren har vært sammen-
hengende midlertidig ansatt i mer 

enn 4 år
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2. Ansettelse i vikariat
Det er lov til å ansette vikarer midlertidig, men etter fire års 
sammenhengende midlertidig ansettelse vil de kunne kreve fast 
ansettelse.
Etter tjenestemannslovens forskrift § 2 annet ledd gjelder dette 
vikarer, engasjerte m.fl. som er tilsatt for å utføre et arbeid av 
begrenset varighet, men hvor varigheten ikke kan fastslås på 
forhånd, dvs. tilsetting for et ubestemt tidsrom. Det samme 
gjelder vikarer, engasjerte mfl. som blir tilsatt for et bestemt 
tidsrom, men hvor tilsettingen blir forlenget eller vedkom-
mende blir reengasjert, dvs. gjentatt midlertidig tilsetting. 
Bakgrunnen for at disse grupper midlertidig tjenestemenn fikk 
et sterkt stillingsvern etter fire års sammenhengende tjeneste i 
virksomheten, var den utstrakte bruken av midlertidig tilsetting 
med stadige forlengelser eller reengasjementer i staten.  

3. Ansettelse i åremål og utdanningsstilling
I tjenestemannsloven § 10 nr. 1, tredje ledd er det gjort unntak 
for tjenestemenn i åremåls- og utdanningsstilllinger, slik at disse 
ikke oppnår det sterke oppsigelsesvernet selv om tjenestetiden 
overstiger fire år. Formålet med bestemmelsen er å markere 
at en tjenestemann i en åremåls- eller utdanningsstilling må 
fratre stillingen etter § 7 nr. 2, første ledd, uten oppsigelse når 

det avtalte perioden er ute, selv om den sammenhengende 
tjenestetiden overstiger fire år.

Oppsummering
En stor utfordring i forhold til forskeres stillingsvern er at 
det er et vell av ulike hjemler for midlertidig ansettelse, og at 
forskerne ofte skifter stillingstype underveis. Det blir dermed 
vanskelig å være tydelig på når - og om - de har krav på fast 
ansettelse.

Legeforeningen og Akademikerne har et sterkt fokus på 
viktigheten av å begrense bruken av midlertidige ansettelser 
og dermed styrke ansattes stillingsvern. For å oppnå bedre 
stillingsvern for forskere vil det for hoveddelen av stillings-
typer ved universitetene være nødvendig med en lovendring 
som innskjerper mulighetene for midlertidige ansettelser. Vi 
er ikke kjent med at det er noe slikt lovarbeid på trappene. 
Legeforeningen arbeider imidlertid gjennom Akademikerne for 
å få et økt politisk fokus på stillingsvern for disse gruppene.

Forhandlings- og helserettsavdelingen
Telefon 23 10 91 65 - Mobil 90 60 45 89 - Faks 23 10 91 50
hanne.gillebo-blom@legeforeningen.no 
www.legeforeningen.no

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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Ja, jeg kommer LVS’ årsmøte/konferanse

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

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

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

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

Jeg ønsker å delta på følgende:

•	Årsmøte: 14. oktober  kl. 17.20   (    )

•	Konferanse:  14.-15. oktober (kr. 1400,-)  (    )

•	Jubileumsmiddag:  14. oktober kl. 20.00   (kr. 700,-)  Palmehaven, Brittania  (    )

•	Overnatting  14.-15. oktober (kr. 1.295,-)  Brittania hotel, Trondheim (    )
       

Påmelding innen 1. oktober 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
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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LVS’ jubileumsmøte og årsmøte 
14. - 15. oktober 2010 i trondheim

Vulkanutbruddet på Island skapte komplikasjoner også for 
leger i vitenskapelige stillinger. Den store grad av usikker-
het om flytransport til og fra Trondheim gjorde at LVS måtte 
avlyse årsmøtet og Den politisk forskningsseminaret 22. - 23. april 
2010. 

Ny dato er vedtatt og konferansen vil avholdes torsdag 14 og fredag 15. oktober i Trondheim. 

Programmet er ikke helt klart, da ikke alle forelesere har mulighet til å stille på den angitte dato. 
Vi vil sende ut invitasjon så snart det foreligger, og legge det ut på hjemmesiden til LVS. Av de pro-
gramposter som er bekreftet kan nevnes: 

 Geir Riise, generalsekretær, Den norske Legeforening: 
”Legeforeningens rolle for å fremme medisinsk forskning og utdanning ”

Jacob E. Wang, seniorrådgiver NFR: 
”Quo vadis medisinsk forskning – stiller vi de riktige spørsmål og får vi de riktige svar?”

Elling Ulvestad, Professor: Gades institutt/UiB 
”Medisinsk forskning - vaksine mot helse-hysteri?”

Tord Lien, stortingsrepresentant: 
”Medisinsk forskning under press - hvilket ansvar tar politikerne?”

Britt-Ingjerd Nesheim, prodekan, UiO: 
”Hva er status for grunnutdanningen i medisin - oppdatert eller utdatert? ”

Hilde Grimstad, prodekan, NTNU: 
”Hvor og hvordan utdanne leger for fremtiden?”

  Til alle medlemmer av lvS 
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 AV JANA MIDELFART HOFF, REDAKTØR

Navn: hege kristin Brekke
Stilling:  Forsker/lege, Anestesiavdelingen, huS

Hva er ditt forskningsfelt?  

Mitt prosjekt har fått navnet: “Pharmacological interven-
tions to prevent hypothermia-induced inflammation with 
tissue-edema and organ-dysfunction. Experimental studies 
in piglets”. 
Jeg har Professor Paul Husby ved Kirurgisk Institutt 
og Anestesi/Intensiv avdelinga ved Haukeland 
Universitetssjukehus som hovedveileder. 
Jeg er Universitetsstipendiat i 50% stilling 
og jobber 50% i klinikken ved siden av.
Jeg ble introdusert til forskning i starten 
av min karriere som lege i spesialisering i anestesi. 
Forskningsprosjektet er dyreeksperimentell 
forskning, men med problemstillinger direkte 
knyttet til den kliniske hverdagen man opplever 
på anestesi- og intensivavdelinga. Hypotermi er 
aktuelt både i thorax-anestesiologi under 
hjerte-lunge-maskin kjøring og som terapi i 
etterkant av for eksempel hjertestans.
Vår gruppe har gjort en rekke forsøk der man har sett på 
væskeendringer og proteinlekkasje under slike forhold. 
Mitt prosjekt går ut på om ulike medikamentelle inter-
vensjoner kan redusere det kulde-induserte ødemet vi ofte 
finner under hypotermi.

Hva er den beste publikasjonen du har 
lest hittil i år og hvorfor?

Min kollega thorax-kirurg Venny Kvalheim, (som dis-
puterer 19. mai d-å) publiserte et klinisk arbeid i Acta 
Scandinavia Anaesthesiology tidligere i år: ”Infusion of 
hypertonic saline/starch during cardiopulmonary bypass 
reduces fluid overload and may impact cardiac function”
Det er et arbeid som er en direkte fortsettelse av grun-
nforskninga som gruppa vår har gjort på gris tidligere. 
Med fare for å være inhabil synes jeg det er et godt arbeid 
som viser at med aktiv forskning er translasjonen mellom 
basal forskning og klinikk ikke så lang.
En annen artikkel jeg synest var bra er en artikkel publi-
sert i Lancet tidligere i år: ”A protocol of no sedation for 
critically ill patients receiving mechanical ventilation: a 
randomised trial” 
Dansk studie som utfordrer standard sederingsregime ved 
de fleste intensivavdelingene.

1

2

 ”
Forskning er en viktig del av medisin-
en. både gjennom basal forskning og 
klinisk forskning kan leger få grundi-
gere kjennskap til medisinske prob-
lemstillinger som man daglig omgås



Hvorfor bør yngre leger forske?

Forskning er en viktig del av medisinen. Både gjennom basal forskning og klinisk forskning kan leger få grundigere 
kjennskap til medisinske problemstillinger som man daglig omgås. Om man skal begynne sin forskningskarriere i direkte 
tilknytning til studiet, eller som meg relatert til spesialiteten er vanskelig å si. 
Dersom avdelingen legger til rette for det, slik som hos oss, ser jeg ingen begrensing i at man kan forske samtidig som man 
spesialiserer seg i et felt. Det er selvsagt travelt og du må belage deg på mer enn full jobb noen år.
En PhD grad vil gjøre at man stiller sterkere når man er ferdig spesialist og søker på eventuelle overlegestillinger. Samtidig 
som forskning danner nettverk og kjennskap til kollegaer i innland og utland. Ønsker man å gjøre en akademisk karriere, 
tenker jeg at det vil være gunstig å starte tidlig. 

3
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Hovedtillitsvalgt/varatillitsvalgt ved universitetene

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

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

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

Yngve Figenschau  Universitetet i Tromsø
Knut A. Holtedahl (vara) Universitetet i Tromsø
Gro Østli Eilertsen (vara) Universitetet i Tromsø
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  Nils Petter AArdAl, Gro Østli eilertseN, HANNe K. Fredly, evA Gerdts, AmuNd GulsviK, mAjA-
  lisA lØcHeN, ANNA midelFArt, FredriK müller, ivAr sKjåK Nordrum, HelGe BjØrNstAd-
  PetterseN, Petter sANAKer, ANNe sPurKlANd, eiNAr sveNdseN, ruNe ulviK, Kirsti ytreHus

PrinsiPP og arbeidsProgram 
2010-2015 for Foreningen Leger i viten-
skapelige stillinger (LVs) - Utarbeidet på 
Losby gods, 11. februar 2010

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

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

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

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


