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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 legeforening
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

leger i vitenskapelige stillinger

LVS’ kontor
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Vel overstått sommer. Opplevelser og rekreasjon har 
forhåpentligvis gitt LVS medlemmene energi til et 
vinterhalvår som legeforskere, undervisere av leger i 

grunn-, spesialist og etterutdannelse, administratorer, leger for 
pasienter og deltagere i den allmenne debatt.

Lønnsoppgjøret
Hovedlønnsoppgjøret i statlig tariffområdet i 2010 fikk ikke 
den profil eller resultat som LVS ønskte tiltross for trusselen 
og forberedelser til streik. Det ble ingen vinkling av oppgjøret 
mot tiltak som kan rekruttere og beholde leger i vitenskapelige 
stillinger, og som ville redusere gapet i årslønnen ved ansettelse 
ved universitetene sammenlignet med helseforetakene.
Årets tariffoppgjør i staten hadde en ramme på 3.3 % årslønns-
vekst. De generelle tilleggene gir i lønnstabellen tillegg som igjen 
sikrer lavtlønnsprofil. Lønnsgrupper i staten som har mange 
kvinner får høyere prosentvis tillegg enn lønnsgrupper med 
mange menn. Ved universitetene medfører det en fordeling til 
personer i administrasjon/merkantile tjenester og ikke til viten-
skapelige eller tekniske stillinger. Konkret er det gitt følgende 
tillegg for hvert lønnstrinn; 
- lønnstrinn 1-29: stigende fra kr. 7100 til kr. 9600
- lønnstrinn 30-59: kr 9700 
- lønnstrinn 60-95: 2,1 %. 
Ved de sentrale justeringsforhandlingene ble rammen 1 %. 
Innenfor Kunnskapsdepartementet ble det gitt lønnstrinn til 
vitenskapelige assistenter og nyansatte stipendiater. I det sentrale 
oppgjøret er det avsatt 0,8 % per 1.9. 2010 til lokale forhan-
dlinger + 0,1 % i resirkulerte midler. 
Brevet fra Fornyings og administrasjonsdepartementet tydelig-
gjør at partene i oppgjøret er enig om at likelønn skal prioriteres 
også i de lokale forhandlingene. Det er et krav at andelen av 
lønnstilleggene som gis til kvinner skal være 50 %. Når pott-
fordelingene ved fakultetene mellom vitenskapelige og tekniske/
administative ansatte skal være som før, vil det medføre at de få 

kvinnene i vitenskapelige stillinger får en større lønnsvekst enn 
mennene. Tidligere prioritering av kompetanse, rekruttere og 
beholde er ikke opprettholdt i årets lønnsoppgjør.
Ved Universitetet i Bergen er det lokale lønnsoppgjøret beregnet 
til totalt kr. 13,2 mill som er bare 73 % av det lokale lønnsopp-
gjøret i 2008. Arbeidsgivers og de andre hovedorganisasjoners 
krav om en pro rata profil medfører at for den totale lønnsmas-
sen på ca kr. 112 mill til 331 legeforskere ved Universitetet i 
Bergen skal det fordeles ca kr. 1 mill. Totalt vil det representere 
ca 60 til 70 lønnstrinn. Regnstykket viser at ved de lokale 
forhandlingene i staten i 2010 er det minimale økonomiske 
midler til fordeling blant legeforskerne.

Samorganisasjon av universitetsenheter og helsevesen
Både universitetene og helsevesenet har som oppgaver å forske, 
undervise og formidle kunnskap videre. Helsevesenet har i 
tillegg ansvar for pasientbehandling og opplæring av pasienter 
og pårørende. Den direkte kontakt med pasientene, allmenn-
heten og utøvelse av helsetjenester er en forutsetning for relevant 
medisinsk forskning og undervisning på universitetene. Eieren 
av de to institusjonene er den samme; nemlig staten. Man ville 
derfor tro at en ledelse og en ansvarslinje ville gi større effek-
tivitet og mindre kostnader dersom begge virksomheter var 
lokalisert på samme sted. 

Det er i dag en rekke problemer for leger med to arbeidsgivere, 
både når det gjelder uenighet om arbeidstid, ferieavvikling, 
eierskap og vedlikehold av utstyr og lokaler, rett til å søke om 
forskningsmidler, dobbelstyring av personaladministrative 
forhold og honorering av fag- og forskningskompetanse. Disse 
problemene vil lettere kunne løses med en ledelse og et ansvar. 
Modellene kan være at universitetene driver sykehus som ved 
Mayo klinikkene i USA eller sykehusene driver akademisk for-
skning og undervisning i akademiske sentra som i Nederland.
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I høst er det lokale lønnsforhandlinger i staten og tillitsvalgte til LVS er forhandling-
spartner. LVS styret har oppnevnt en arbeidsgruppe med syv medlemmer som skal 
utrede om en sammenslåing av regionale helseforetak og medisinske/helsefaglige 
fakulteter/institutter ved universitetene kan skape bedre leger og bedre medisinsk 
forskning. Den 14.-15. oktober feirer LVS sitt 20 års jubileum og arrangerer årsmøte i 
Trondheim.

LønnSoppgjør og juBiLEuM!

AV AMUND GULSVIK, LEDER LVS



4

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

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

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

ORDET FRITT:  Skriv til LVS INFO

Dagens helsevesen krever at det faglige innhold i både grunn- 
og spesialistutdannelsen til legene bygger på forskningsbasert 
kunnskaper. Skille mellom primær- og sekundærhelsetjeneste 
skyldes vel primært de overordnete økonomiske interessene og 
ikke primært pasienthensynet. Store endringer i helsevesenet 
hva angår nybegynnertjeneste og tverrfaglighet i primær 
helsetjenesten og etableringen av Oslo Universitetssykehus 
i spesialisthelsetjenesten drives fram av Helse- og 
Omsorgsdepartmentet - uten at Kunnskapsdepartmentet har 
tatt de nødvendige grepene for å gi de nye arbeidsplassene 
kvalifiserte og skolerte leger. Kunnskapsdepartmentet har i liten 
grad bidratt til å synliggjøre  utfordringene i helsevesenet som  
rus, geriatri og sykehjemstjenester i utdanningen av fremtidens 
leger. I dag initieres og gjennomføres forandringene i helse-
vesenet i stor grad ovenfra og ned. En bedre forankring neden-
fra av løsningene vil gi større suksessrater og mindre frustrasjon 
blant arbeidstagerne.

Styret i LVS har oppnevnt en arbeidsgruppe med syv medlem-
mer, hovedsakelig fra Vestlandet, som skal diskutere problem-
stillingen: Kan en sammenslåing av regionale helseforetak og 
medisinske/helsefaglige fakulteter/institutter skape bedre leger 
og bedre forskning? Arbeidsgruppen har fått følgende mandat:
a) Utred fordeler og ulemper ved opprettelse av en felles 
 institusjon: Akademisk medisinske sentra for medisinsk 
 forskning og helseprofesjonsutdannelse
b) Lokaliser barrierene ved opprettelsen av slike enheter i 
 Norge
c) Kartlegg holdningene til slike enheter i dekanatene, blant 
 helseforetaksdirektører, embetsfolk i departemen-
tene, ministre i Helse- og Omsorgsdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet, sentralstyret i Legeforeningen, 
ledelsen av Of, Ylf, Af og medlemmene av LVS.
Arbeidsgruppen har som mål å innlevere sin innstilling i 2011 
til LVS.

LVS 20 år – kom på jubileumsmøte!
Jubileumsfeiringen og årsmøte for LVS finner sted i Trondheim 
14.-15. oktober. Styret håper at mange LVS medlemmer 
finner veien dit for selv å stimulere eller bli stimulert til bedre 
arbeids- og lønnsforhold for legeforskerne. Innlederne til den 
forskningspolitiske debatten vil komme fra stortinget, Norges 
Forskningsråd og de medisinske fakultetene ved universitetene 
i Bergen, Oslo og Trondheim. LVS’ere er drevne og kreative 
debattanter, så jeg kan garantere god informasjon og livlige 
diskusjoner.
LVS ble etablert med et valgt styre i oktober 1990. Søknaden 
om å etablere en spesialforening for leger i vitenskapelige 
stillinger ble allerede imøtekommet i juni 1990 av Sentralstyret 
i Den norske legeforening. Flere av de som var med på stiftels-
esmøte regner vi med vil komme til denne jubileumsfeiringen. 
Spesielt håper vi imidlertid at de yngre rekrutteringsstipendi-
atene og postdoktorene vil møte opp. Styret arbeider via det 
langsiktige prinsipp og arbeidsprogrammet med å bedre arbe-
idsforholdene for disse. Vi i styret vil derfor gjerne ha innspill 
fra legeforskere i startgropen, både når det gjelder utfordringer 
dere møter og forslag til løsninger .

Vel møtt i Trondheim!
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SoM Du Sår 
SkAL Du høStE

Av og til tenker jeg at klinikken har en del å lære av 
forskningen. Den gode forskningen, hvor vitsen med 
å forske er jo å skape et miljø og få andre med deg. Få 

dem til å bli gode, til å skrive publikasjoner – og kanskje sole 
deg litt i glansen etterpå. Det er stas å ha en flink stipendiat. 
Når den fungerer, er ”mester-svenn” læringen sjelden bedre enn 
i forskningen.

 I klinikken er ikke alltid dette like tydelig, i hvert fall ikke 
blant legene. Dels fordi det ikke legges til rette for det, og dels 
fordi det ikke meritterer eller gir noen status. Når så jeg sist en 
overlege sole seg i glansen av sin flinke assistentlege? 

Det klages iblant over at leger ikke vil ta lederoppgaver. Men 
det hører med til sjeldenhetene at lege-ledere legger vekt på å 
”ale opp” noen etter seg. Det er synd. I likhet med professorer 
som både er på utkikk etter flinke stipendiater og har en åpen 
dør for de som vil inn i forskningen, burde lege-ledere ha som 
en av sine oppgaver å spore opp ”leder-talenter” og videre-
utvikle dem. Arbeidsgiver synes kanskje ikke det er så viktig. 
Andre yrkesgrupper vet at det er det.
Rekruttering bør være noe vi er opptatt av, rekruttering av de 
som kommer etter oss. Som du sår skal du høste.

Ha en fin høst!

AV JANA MIDELFART HOFF, REDAKTØR

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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Torsdag  Møteleder: Helge Bjørnstad Pettersen

kl. 11.00-11.10 Velkommen, Professsor/overlege Amund Gulsvik, leder i LVS

kl. 11.10-12.45 Geir Riise, generalsekretær, Den norske Legeforening: 
 ”Legeforeningens rolle for å fremme medisinsk forskning og utdanning ”
 Verden har feber – hvilken diagnose og behandling?
 Jacob E. Wang, seniorrådgiver NFR: 
 ”Quo vadis medisinsk forskning – stiller vi de riktige spørsmålene og får vi de riktige svarene?”
 Tore Elling Ulvestad, professor: Gades institutt/UiB: ”Medisinsk forskning - vaksine mot helse-hysteri?”

kl. 12.45-13.45 Lunsj

kl. 13.45-15.00 Medisinsk forskning under press 
 Bjarne Hodne, Leder i Forskerforbundet: “Bedrete forskningsbetingelser - et politisk ansvar”
 Sigbjørn Fossum, prodekan for forskning, UiO
 ”Akademisk frihet - en illusjon? Hvordan bestemmes hva vi bør forske på?”

kl. 15.00-15.15 Pause

kl. 15.15-16.30 Torleiv Ole Rognum, professor, UiO: ”Byråkratisering av universitetene – et økende problem ?”
 Erlend B. Smeland, Direktør for forskning og utvikling, Oslo universitetssykehus 
 ”Forskningssatsingen i helseforetak – målrettet og forutsigbart?”

FUNDAMENTET I ET GODT HELSEVESEN:

p r o g r A M

&
MEDISINSK FORSKNING    

  UTDANNING
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LVS forskningspolitiske konferanse 14.-15. oktober 2010

Sted: Auditorium MtFS, Medisinsk teknisk forskningssenter, 
olav kyrres gt. 9. 1. etasje

kl. 16.30-17.00 Orkide pris utdeling

kl. 17.00-17.15 Pause 

kl. 17.15-19.00 Årsmøte i LVS

kl. 20.00 Jubileumsmiddag, LVS 20 år, Britannia Hotel

Fredag Møteleder: Anna Midelfart
 Sted: Auditorium MTFS, Medisinsk teknisk forskningssenter, Olav Kyrres gt. 9. 1. etasje

kl.09.00-10.30 Dagens situasjon i medisinsk forskning – hvordan bli best?  
 Korte innlegg (10 min) ved:  professor Helge Waldum, professor Rune Wiseth, 
 stipendiat Hanne K. Fredly,  Monica Kjeken, seniorrådgiver, LMI: ”Bedre finansiering av medisinsk 
 forskning i samarbeid med industrien?”
 Tord Lien, stortingsrepresentant: ”Medisinsk forskning under press - hvilket ansvar tar politikerne?”

kl.10.30-11.00 Stig A. Slørdahl, dekanus NTNU: ”Utfordringer i medisinsk forskning”

kl. 11.00-11.15 Pause

kl. 11.15-12.15 Medisinsk utdanning - klar for fremtiden?
 Britt-Ingjerd Nesheim, prodekan for undervisning, UiO: 
 ”Hva er status for grunnutdanningen i medisin - oppdatert eller utdatert? ”
 Hilde Grimstad, prodekan for medisinstudiet, NTNU: ”Hvor og hvordan utdanne leger for fremtiden?”

kl. 1215-12.20 Avslutning/oppsummering
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Magne Nylenna

magne.nylenna@helsebiblioteket.no 
Helsebiblioteket:
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Postboks 7004 St. Olavs plass, 0130 Oslo
og  Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
og  Institutt for samfunnsmedisin
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Leger i vitenskape-
lige stillinger rap-
porterer, på samme 
måte som norske 
leger for øvrig, en 
høy grad av tilfred-
shet både med 
jobben og med 
livet for øvrig. En 
spørreundersøkelse 
ble gjennomført 
høsten 2008 blant 
1072 yrkesaktive, 
norske leger hvorav 
65 forskere. Det 
eneste forskerne 
var mindre tilfreds 
med enn de øvr-
ige legene, var 
lønnen. Forskerne 
var til gjengjeld 
mer tilfreds enn 
de øvrige legene 
med variasjonen i 
arbeidsoppgavene, 
mulighetene til å 
bruke egne evner 
og med  friheten 
til å velge egne 
arbeidsmetoder. 
Den generelle 
tilfredshet med 
livet var også høy 
blant forskerne, og 
på linje med andre 
norske leger.

Legeforeningens forskningsinstitutt har siden 1993 kartlagt ulike forhold ved norske legers liv og levnet. 
Ulike sider ved legenes  jobbtilfredshet har vært undersøkt en rekke ganger i løpet av denne perioden. 
I motsetning til det allmenne inntrykk både internasjonalt og nasjonalt (1-5)  har vi funnet en høy og 

stabil jobbtilfredshet blant legene (6-8).

Ved siste spørreundersøkelse  var målet blant annet å avdekke eventuelle systematiske forskjeller i tilfredshet 
mellom ulike legegrupper. Hovedfunnet var at norske leger fortsatt rapporterte en høy grad av jobbtilfredshet, 
og at denne tilfredsheten økte med økende alder. Allmennleger hadde høyere jobbtilfredshet enn sykehusleger 
og aller høyest skåret privatpraktiserende spesialister (9).
Ved hjelp av det samme materialet kan også jobbtilfredsheten  blant leger i vitenskapelige stillinger analyseres 
og sammenliknes med andre leger.

Materiale og metode
Jobbtilfredsheten blant yrkesaktive, norske leger ble høsten 2008, som en rekke ganger tidligere, kartlagt ved 
hjelp av det internasjonalt velprøvde måleinstrumentet Job Satisfaction Scale (10). Denne skalaen bygger 
på ti aspekter ved arbeidsforholdene; ansvar, variasjon, forholdet til kolleger, fysisk arbeidsmiljø, mulighet 
til å bruke egne evner, samlet jobbtilfredshet, frihet til å velge egne arbeidsmetoder, anerkjennelse, lønn og 
arbeidstid. Legene skåret hvert aspekt på en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 7 (svært fornøyd). Total jobbtil-
fredshet beregnes som summen av alle ti skårer, uten vekting, som deles på ti og altså ligger mellom 1 og 7 for 
den enkelte lege.
Generell tilfredshet med tilværelsen (generelt velvære) ble dessuten målt med ett enkelt spørsmål: ”Når du 
tenker på hvordan du har det for tiden, er du stort sett fornøyd med tilværelsen, eller er du stort sett mis-
fornøyd?” Også dette spørsmålet ble skåret på en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 7 (svært fornøyd). 

FORSKERE FORNøyD MED DET MESTE 
– UNNTATT LøNNEN

Olaf Gjerløw Aasland   

olaf.aasland@legeforeningen.no 
Legeforeningens forskningsinstitutt
Den norske legeforening 
og  Institutt for helse og samfunn
Universitetet i Oslo
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Litteratur

Legene oppgav sin hovedstilling, som av oss ble gruppert i seks kat-
egorier: i sykehus, allmennpraksis, privat spesialistpraksis, adminis-
trasjon, forskning og annet. Kategoriene forskere besto av leger med 
følgende tre hovedstillinger: stipendiat, forsker og  professor. Det 
er altså de svarerne som selv angav forskning som sin hovedstilling 
som i denne artikkelen er sammenliknet med alle andre leger (ikke-
forskere).
Spørreskjemaet inneholdt i tillegg en rekke andre spørsmål, blant 
annet om legenes kjønn, alder, bosted og medisinsk fagområde.
Ikke alle legene svarte på alle spørsmål. Derfor varierer antall 
respondenter. 95 % konfidensintervall (95 % KI) ble benyttet for å 
vurdere mulige  statistisk signifikante forskjeller (ikke overlappende 
konfidensintervall). 

Resultater
I alt 1072 leger av 1662 spurte, besvarte spørreskjemaet (65% 
responsrate). 65 leger (6,1 %) ble kategorisert som forskere, 32 
kvinner og 33 menn. 
43,1 % (28/65, 95%KI 31,1 – 56,0) av forskerne var under 40 år, 
mot 28,1 % (281/1001, 95% KI 25,3 – 31,0) av de andre legene. 
Kvinneandelen var høyere blant forskerne enn blant de øvrige 
legene (49,2 % (32/65, 95%KI 37,5 – 61,1) mot 36,4% (364/999, 
95%KI 33,5 – 39,5). På spørsmålet ”er din partner lege?” svarte 
47,5 % (29/61, 95%KI 34,8 – 60,6) av forskerne ja, mot 24,3 % 
(216/888, 95%KI 21,6 – 27,3) av de øvrige. Her var det ingen sig-
nifikant kjønnsforskjell. Den geografiske fordeling på helseregioner 
var tilnærmet lik mellom forskerne og de øvrige legene.
Forskernes svar på spørsmålene om tilfredshet med ulike aspekter 
av jobber fremgår av tabellen. På en skala fra 1 til 7 angav forskerne 
en totaltilfredshet med jobben på 5,41 (95 % KI: 5,22 – 5,60) sam-
menliknet med 5,29 (5,24 – 5,35) for de øvrige legene. Forskerne 
var signifikant mer tilfreds med variasjonen i arbeidsoppgavene, 
mulighetene til å bruke egne evner og friheten til å velge egne arbe-
idsmetoder enn de øvrige legene. Det eneste aspektet ved jobben de 
var mindre tilfreds med enn de andre, var lønnen.

Når det gjaldt det generelle velværet angav forskerne en gjennom-
snittlig tilfredshet på 5,43 (6,16 – 5,70) sammenliknet med 5,32 
(5,25 – 5,40) hos de øvrige.

Diskusjon
For de aller fleste aspekter ved arbeidet rapporterte forskerne en 
tilsvarende eller høyere tilfredshet enn de øvrige legene. Det eneste 
forskerne var mer utilfreds med enn ikke-forskerne, var lønnen. 
Lønnstilfredsheten blant forskerne var til gjengjeld lavest av alle 
gruppene som inngikk i studien (9). Et interessant bifunn var at 
nesten halvparten av forskerne angav å ha legepartnere, mot bare 
hver fjerde blant ikke-forskerne.
Totalmaterialet vårt antas å være representativt for norske leger, men 
for mindre undergrupper, som forskere, er representativiteten mer 
tvilsom. For yrkesaktive leger i Norge under 70 år angis andelen 
leger i vitenskapelig stilling å være 3,5 % (11). Forskerne var altså 
overrepresentert i vårt materiale. Det kan både skyldes en skjev-
fordeling i utvalget, en høyere responsrate blant forskerne enn de 
andre andre, og at flere enn de som har forskning som hovedstill-
ing har plassert seg selv i den stillingskategorien. Legeforeningens 
statistikk angir for øvrig en kvinneandel på 42,5 % blant leger i 
vitenskapelig stilling (11). 
Forskernes misnøye med lønnen er velkjent. Ved en spørreunder-
søkelse våren 2005 oppgav de spurte legene i vitenskapelig still-
ing en gjennomsnittlig ønsket lønnsøkning på hele 56 % (12). 
Lønnsforholdene for forskere anses som et av de viktigste hindrene 
for å rekruttere leger til vitenskapelige stillinger. Et sentralt problem 
i denne forbindelse er naturlig nok at leger i vitenskapelige stillinger 
lønnsmessig blir sammenliknet med og behandlet som andre forsk-
ere ved universitetene, og ikke som andre leger i helseforetakene. En 
alternativ organisering av medisinsk forskning knyttet til univer-
sitetssykehusene og helseforetakene i stedet for universitetene har 
blitt lansert som en mulig vei rundt dette problemet (13). Om det 
skulle lykkes å få til et lønnsløft for leger i vitenskapelige stillinger, 
med tilhørende tilfredshet, kan forskerne bli blant de aller mest 
tilfredse av legegruppene.
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  N Gjennomsnitt (95 % KI) 

ikke forsker 978 5,29 5,24 5,35 

forsker 64 5,41 5,22 5,60 

Sumskåre jobbtilfredshet 

Total 1042 5,30 5,25 5,35 

ikke forsker 996 5,39 5,31 5,47 

forsker 65 5,68 5,39 5,96 

Tildelt ansvarsmengde 

Total 1061 5,41 5,33 5,48 

ikke forsker 997 5,58 5,51 5,65 

forsker 65 5,94 5,70 6,18 

Variasjon i arbeidsoppgaver 

Total 1062 5,60 5,53 5,67 

ikke forsker 989 5,68 5,62 5,75 

forsker 65 5,60 5,38 5,82 

Kolleger og medarbeidere 

Total 1054 5,68 5,61 5,74 

ikke forsker 995 5,09 5,01 5,18 

forsker 65 5,00 4,60 5,40 

Fysiske forhold 

Total 1060 5,09 5,00 5,17 

ikke forsker 996 5,66 5,58 5,73 

forsker 65 6,11 5,86 6,35 

Mulighet til å bruke egne evner 

Total 1061 5,68 5,61 5,75 

ikke forsker 996 5,64 5,58 5,71 

forsker 65 5,92 5,70 6,14 

Generell tilfredshet med jobben 

Total 1061 5,66 5,60 5,73 

ikke forsker 995 5,26 5,17 5,34 

forsker 64 5,84 5,60 6,08 

Frihet til å velge egne 
arbeidsmetoder 

Total 1059 5,29 5,21 5,37 

ikke forsker 993 5,04 4,95 5,12 

forsker 65 5,17 4,89 5,44 

Anerkjennelse for godt arbeid 

Total 1058 5,04 4,96 5,13 

ikke forsker 993 5,01 4,93 5,10 

forsker 65 3,98 3,55 4,41 

Lønn 

Total 1058 4,95 4,86 5,04 

ikke forsker 994 4,59 4,50 4,69 

forsker 65 4,97 4,59 5,35 

Arbeidstid 

Total 1059 4,61 4,52 4,71 

  
 
 

    

ikke forsker 995 5,32 5,25 5,40 

forsker 65 5,43 5,16 5,70 

Generelt velvære 

Total 1060 5,33 5,26 5,40 

Tilfredshet med ulike aspekter ved jobben samt generelt velvære hos forskere sammenliknet med andre leger på en skala fra 1 (svært 
misfornøyd) til 7 (svært fornøyd). Signifikante forskjeller angitt med halvfet skrift.



 AV JANA MIDELFART HOFF, REDAKTØR

navn: kristine Lillestøl
Stilling: turnuslege/forsker, institutt for indremedisin, universitetet i Bergen
Aktuell med:  Snart disputas!

HVILKEN FORSKNINGSARTIKKEL 
VAR DEN BESTE DU HAR LEST 
HITTIL I ÅR OG HVORFOR?

Ein god artikkel er til dømes “Chronic 
Gastrointestinal Inflammation  
Induces Anxiety-Like Behavior and Alters 
Central Nervous System  Biochemistry in 
Mice”   (Bercik et al, Gastroenterology 
2010, in  press), fordi han skildrar ei 
interessant og relativt ny forståing av  
“magekjensler” og samanhengen mellom
 psyke og mageplager.

HVA ER DET DU HAR FORSKET PÅ?

Eg har forska på pasientar med mageplager relatert til overfølsamheit  
for ulike matvarer. Eg har hovudsakleg studert allergologiske og  
psykologiske/psykiatriske aspekt ved denne tilstanden.

HVA HAR DINE HOVEDFUNN VÆRT?

Svært få av desse pasientane har klassisk IgE-mediert matallergi ut  
frå dei kriteria vi har i dag. Likevel har vi funne at eit fleirtal av  
pasientane har andre atopiske lidingar, fyrst og fremst allergisk  
rhinitt. Desse atopiske pasientane har mellom anna auka tettleik 
av  IgE-armerte mastceller i duodenalmukosa, noko som kan spele
ei rolle  ved utvikling av matrelaterte mageplager. Eit anna funn er 
at visse psykiske lidingar, særleg angstlidingar, ser ut til å vere hyppig  
førekomande i denne pasientgruppa.

1

2

3

HVORFOR BØR LEGER FORSKE?

Fyrst og fremst fordi det er 
spennande, morosamt og 
berikande! Å få høve til å verkeleg 
fordjupe seg i eit emne ein er 
nysgjerrig på er  eit stort privilegium.
Sjølvsagt bør legar også forske for å 
bli i  stand til å vurdere, bruke og 
formidle medisinsk kunnskap på 
ein god  og kritisk måte.

4
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   AV AMUND GULSVIK, UNIVERSITETET I BERGEN

FORSKNINGS- 
OG UNDERVISNINGSpOLITIKK

VED LEGEFORENINGENS LANDSSTyREMøTE 
I 2010 

Forskning og undervisning er de faglige bærebjelkene for utøvelsen av det moderne 
legeyrket.  Disse tema var ikke de mest sentrale ved Legeforeningens Landsstyremøte 
26.-28. mai 2010, på Soria Moria, Oslo. Delegatene fra LVS deltok i Landsstyremøtets 
debatt om årsrapporten, aktuell helsepolitikk og nybegynnerstilling/turnustjeneste. 
Dessuten hadde vi møter med ledelsen for Legeforeningens Forhandlings- og Helseretts-
avdeling og ledelsen av Norsk medisinerforening.

Foreningen Leger i vitenskapelige stillinger var represen-
tert ved to delegater ved Landsstyremøtet på Soria Moria. 
Delegatene var professor, overlege Anna Midelfart, 

NTNU og professor, overlege Amund Gulsvik, Universitetet 
i Bergen. Andre LVS medlemmer som var tilstedet var delegat 
fra Sør Trøndelag legeforening førsteamanuensis, overlege 
Helge Bjørnstad Pettersen og delegat fra Hordaland legeforen-
ing stipendiat, overlege Espen Rostrup. De to delegatene fra 
LVS fokuserte naturlig nok på de saker som hadde relasjoner til 
medisinsk forskning og forskningsbasert undervisning.

Legeforeningens årsrapport
Legeforeningen har to forskningsstiftelser nemlig Johan 
Selmer Kvanes legat på NOK 15.9 millioner til forskning 
for bekjempelse av sukkersyke og Trelasthandler A. Delphin 
og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt på 
NOK 7.4 mill. A. Gulsvik har under Landsstyremøtene i 
2008 og 2009 påpekte at forskningsmidlene ikke blir utlyst. 
Sentralstyret i Legeforeningen har i løpet av 2009/2010 gitt en 
person i Sekretariatet ansvar for forvaltningen av disse stif-
telsene, informasjon om stiftelsenes ytelser og behandlingen av 
søknadene om forskningsstøtte og stipender. Det er opprettet 
en fagkomité som har fastsatt nærmere kriterier for tildelingen 
innen stiftelsenes formål.  Forskningsmidlene er nå annonsert i 
Tidsskriftet for utdeling i 2010.
Hanne Thürmer, Knut Erik A. Lundin og Rolf Kirschner 
fra De fagmedisinske foreningene fremmet en reso-
lusjon vedrørende helseregistre som lød: ”Nasjonale, 

personidentifiserbare helse- og sykdomsregistre kan gi 
avgjørende kunnskap om sykdommers årsak, utbredelse og 
behandling. Ved dette legges grunnlag for forebyggende tiltak, 
kapasitetstilpasninger og sikring av behandlingsresultat. Den 
norske legeforenings landsmøte ber om en forsterket innsats for 
innføring av slike registre.” Amund Gulsvik påpekte i sitt de-
battinnlegg at norsk medisinsk forskning har sin internasjonale 
anerkjennelse blant annet takket være vår befolkningsbaserte 
forskning om årsaker til sykdommer og effekt av forebyggelse 
og behandling av disse sykdommene. Sverige og Danmark har 
i dag  personidentifiserbare kvalitetsregistre, og vi må ikke la 
vår epidemiologiske, medisinske forskning tape fortrinn ved 
å skape unødvendige vansker for oppfølgingsstudier ved å ha 
pasientregistre hvor individene ikke er personidentifiserbare. 
Forslaget ble godtatt etter små språklige rettelser som ikke 
påvirket grunntanken ved resolusjonen.

 ”
Legeforeningen 

har to 
forskningsstiftelser 
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Helsepolitisk debatt
I den helsepolitiske debatten var innledere statsråd Anne-
Grete Strøm Erichsen (Ap), stortingsrepresentant og leder 
av Stortingets Helse- og Omsorgs komité Bernt Høie (H), 
stortingsrepresentantene Kjersti Toppe (Sp) og Kari Kjønås 
Kjos (Frp). De politiske innleggene fokuserte på knapphet av 
helse-personell, behovet for bedre kvalitet ved helsetjenester 
med mindre feilrater, en Nasjonal helseplan med forankring i 
Stortinget og lokale sykehus/interkommunale helsesentra. Anna 
Midelfart sa i sitt innlegg at Leger i vitenskapelige stillinger er 
en yrkesforening i Legeforeningen med ca 700 medlemmer 
fra professorer til legestipendiater. I de siste 10-20 årene har 
det vært store problemer med å rekruttere leger til medisinsk 
forskning. Det skyldes både forskningsvilkår, lønn og midler-
tidig ansettelse. Vi er bekymret for mulighetene for å utdanne 
framtidige leger med forskningsbasert undervisning som vi 
ønsker skal gis av klinisk dyktige leger. Vi ser at disse oppgav-
ene er nedprioritert ved universitetssykehusene hvor hoved-
vekten er lagt på antall behandlede pasienter og økonomi. Hva 
har statsråden og de politiske lederne tenkt å gjøre med denne 
situasjonen?

Nybegynnerstillinger – Turnus tjeneste
Nybegynnerstillinger engasjerte Landsstyret ved dette møte. I 
alt 84 innlegg ble registrert i denne saken.  Landsstyret konk-
luderte med å gi en anbefaling om søknadsbasert innstilling til 
nybegynnerstillinger i det norske helsevesenet etter at aktuell 
søker har ervervet seg cand. med. kompetanse fra medisinsk 
fakultet eller medisinsk skoler. Sentralstyret fikk vide fullmak-
ter fra Landstyret til å føre forhandlinger som ville gi det beste 
resultat for unge legers karrierevei.
Amund Gulsvik fra LVS påpekte at nyutdannete personer med 
cand. med. eksamener fra inn- og utland er en enestående 
gruppe mennesker som norsk helsevesen får til sin disposisjon. 
En primær oppgave for overleger, fastleger, kommuneleger og 
universitetslærere er å gi de unge personene med cand. med. 
kompetanse god veiledning i kvalitetssikrede, forskningsba-
serte og praksisrelevant helsetjenester.  Denne veiledningen 
skal gjennomføres i en mester-svenn modell. Veilederoppgaven 
må erfarne leger gjøre uansett om tjenesten er turnustjeneste 
eller nybegynnertjeneste. Det må være en demokratisk rett for 
den enkelte å presentere seg i en søknadsprosess til en stilling 
eller et utdannelsesprogram. Gulsvik anbefalte et arbeidstager-
arbeidsgiver forhold for de unge legene som var regulert i norsk 
arbeidsmiljølov, hovedavtaler, hovedtariffavtaler, forskrifter og 
den avtalen som Legeforeningen er i ferd med å framforhandle 
med Helse- og Omsorgsdepartementet.

Universitets forpliktelser overfor leger i faste vitenskapelige 
stillinger
Utenfor landsstyresalen hadde LVS delegatene møte med  
ledelsen av  Legeforeningens  Forhandlings- og helserettsavdel-
ing. Leger i faste, vitenskapelige stillinger har de siste årene 
opplevd betydelige forverrelser av arbeidsforholdene ved 
universitetene. Arbeidsgivers generelle stillingsbeskrivelse har 
ikke forandret seg vesentlig med krav om forskningsproduksjon 
på høyt internasjonalt nivå og en formal utdannelse på 20 år 
eller mer for faste stillinger. Hvordan forskningsaktivitet skal 
gjennomføres og finansieres, og hvilke forpliktelser arbeidsgiver 
har for at den som er ansatt i vitenskapelig stilling skal kunne 
oppfylle disse stillingskrav, er ofte uavklart. Det reelle innhold i 
arbeidsbetingelsene har forverret seg betydelig de siste 20 årene 
hva angår tilgang på driftsmidler, forskningsassistanse, utstyr og 
sekretærhjelp for forskningsproduksjon, vedlikeholde forskn-
ingskompetanse og forskningsbasert undervisning.
LVS ba Legeforeningens Forhandlings- og helserettsavdeling 
om å utarbeide en juridisk utredning om hvilke krav leger i 
vitenskapelige stillinger kan framsette overfor arbeidsgiver for 
å oppfylle krav til forskningsaktivitet, bevare forskningskom-
petanse og gi forskningsbasert undervisning.

Akademikerstreik – Møte med Norsk medisinerforening 
(NMF)
LVS delegatene hadde under Landstyremøte invitert de seks 
NMF delegatene til et orienteringsmøte. Vi informerte om ar-
beids- og lønnsforholdene til leger i vitenskapelige stillinger og 
studentene. Streik var en aktuell virkemiddel for å synliggjøre 
vår misnøye med dagens arbeidsforhold. Studentene viste stor 
sympati for en eventuell arbeidsnedleggelse blant legeforenin-
gens medlemmer ved universitetene selv om det kunne gå ut 
over dem som en tredje part. Dialogen som ble etablert mellom 
LVS og NMF på Landsstyremøtet, om sammen å bedre lønns- 
og arbeidsforholdene for leger i vitenskapelige stillinger lover 
godt for framtiden.  



I basalfagene skaper man på mange måter sin egen arbeidsplass 
og genererer arbeidsplasser for andre forskere. Det er lite opp-
dragsforskning innefor de medisinske basalfagene, mye fri 
forskning basert på egne ideer og kreativitet, mye dyrt utstyr 
som må finansieres, dyre reagenser og mye personalintensivt 
arbeid. Universitetet stiller med lønna til professoren, kontor 
og lab plass og resten blir et spleiselag. Det som har skjedd de 
siste månedene i basalfagene er derfor at vi har skrevet prosjekt-
beskrivelser, søknader og rapporter. 

Det voksende skjemaveldet
Jeg har de siste 4 månedene fylt ut ca 
8 forskjellige skjemaer om forsknin-
gen vår selv og vært med på ytterligere 
4-5. Alle skjemaer er forskjellige, 
antall ord i sammendraget varierer, 
hvor lang CVen skal være, hvordan 
prosjektbeskrivelsen skal organiseres 
osv. Det er til FOTS (forsøksdyr utvalg), til REK (regionale 
etiske komite), til egen institusjon (både instituttet, fakultet, 
av og til også universitetets forskningsadministrasjon). Det er 
til Universitetssamarbeids midlene som kommer via de re-
gionale helseforetak, og det er Norges Forskningsråd. De siste 
månedene har jeg også vært med på eller ført i pennen søknader 
til Helse og Rehabilitering, til Nasjonalforeningen og til Norges 
Forskningsrådet. I litt tilbakeblikk ser jeg at denne aktiviteten 
har ekskalert parallelt med at mange kilder for forskningsstøtte 
melder om store begrensninger i % andel innvilgede søknader. 

Krevende søknadsvurdering
Søknadsevaluering eller fagfelle referee aktivitet 
er et krevende område. De fleste av oss som har arbeidet 
med dette har alltid tanker rundt hvordan vurderingene 
rammer arbeidssituasjon for de involverte enkeltmenneskene. 
Spesielt i basalfagene i Norge, der er det dårlig tilrettelagt 
for alternering mellom forskning og klinisk arbeid for unge 
leger med interesse for forskning. Der kan avslag på en enkelt 
søknad være slutten på en potensiell lysende forskerkarriere. 
Innenfor klinikkfagene kan et tilsvarende avslag bety en juster-
ing av tempoplaner. Svært mange avslag har sin begrunnelse i 
at det er begrensede midler tilgjengelig, ikke i et ønske om å 
stoppe et prosjekt.     

Forvitring av medisinens fundament
De biomedisinske basalfagene (biokjemi, cellebiologi, fysiologi, 
anatomi) er fundamentet for legeutdanningen og for utvikling 
innenfor spesielt medisinsk diagnostikk og farmakologisk 
behandling i moderne medisin. De skiller legeutdanningen fra 
alle andre helseprofesjonsutdanninger. Fagene har i seg selv al-
likevel ingen sentral plass i Legeforeningen. Gjennom arbeidet 
med spesialistkomiteer og spesialforeningene har forskning og 

fagutvikling i sykehusbaserte 
klinikkfag historisk sett hatt 
stor tyngde i legeforeningen. 
Dette arbeidet har vært med 
på å gjøre Legeforeningen 
til noe annet enn en vanlig 
fagforening. Tilsvarende er 
det i Legeforeningen et sterkt 
initiativ for allmennmedisin 
som langt overgår interesse 

for allmennpraktikeres arbeids og lønnsforhold der arbeidet 
med eget forskningsfond har stått sentralt. Det er ikke dannet 
spesialforeninger for basalfagene. En del av oss er trofaste mot 
”bench to bedside”-tanken og samler oss om en fagmedisinsk-
forening som ligger nær vårt forskningsfelt (Nevrologisk foren-
ing, Cardiologisk selskap, Forening for nedisinsk mikrobiologi 
osv). En del leger som arbeider i basalfagene har valgt å ikke 
være medlem av Legeforeningen. 

Et løft for basalmedisinen
LVS har i mange år påpekt den sviktende rekrutteringen 
av leger til de biomedisinske basalfagene, og 
ved alle medisinske fakulteter har flertallet 
av professorene og forskerne i disse fagene 
annen bakgrunn. 
Legestudentene møter i dag forskere med 
biologibakgrunn og ikke kommende kollegaer 
med samme fagbakgrunn som det de selv er i gang med å skaffe 
seg. 
Opprettelsen av forskningsmidler kanalisert via de region-
ale helseforetakenes samarbeidsorganer har blitt et effektivt 
virkemiddel til å styrke klinisk forskning, men har samtidig 
vært kroken på døra for de som vil invitere legene inn i de 
biomedisinske basalfagsmiljøene. 
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 ”
Avslag på en enkelt 
søknad være slutten 
på en potensiell ly-

sende forskerkarriere

HVA SKjER I bASALFAGENE?

  AV KIRSTI YTREHUS, STYREMEDLEM LVS

”Hva skjer i basalfagene? Skriv noe om det!” Dette var en utfordring jeg fikk av 
leder for LVS for ikke så lenge siden. Jeg har arbeidet med basalfag i en årrekke og 
skulle ha godt grunnlag for å gjøre dette. 

TEMA: SøKNADSSKRIVING OG FORSKNINGSFINANSIERING



15

Har dette vært en villet og hensiktsmessig utvikling? For noen 
har det kanskje det uten at dette ble diskutert den gangen. Hva 
blir så framtidens scenario?  Jeg ser for meg tre muligheter:
1) Bedre lønns og arbeidsforhold for leger som arbeider i rene 
universitetsstillinger stillinger slik at rekruttering til denne type 
arbeid kan konkurrere med vanlig klinisk arbeid. Dette har 
Legeforeningen og LVS sluttet seg til uten at det er kommet 
konkret handling eller resultat foreløpig. 
2) Universitetene må bedre sin utdanning av de biologene som 
skal arbeide med biomedisinske basalfag slik at de får nødven-
dig bredde til å ta et mer helhetlig ansvar for den basalmedi-
sinske delen av legeutdanningen (og kanskje andre helseprofes-
jonsutdanninger for den del). I dag går mange i denne gruppen 
en usikker jobb framtid i møte, de går fra den ene midlertidige 
prosjektstillingen til den andre. I perspektiv av at det stadig er 
behov for leger i utkantstrøk er det faktisk enkelte som argu-
menterer med at det er unødvendig å rekruttere leger til forskn-
ing i basalfagene. Det er rekruttering til undervisningsoppgaver 
som gjerne står i fokus ved fakultetene og spørsmålet er om det 

er attraktivt å bli hentet inn til undervisning i basalfagene uten 
at forskningsdelen av arbeidet sikres bedre. 
3) Oppbygging av nye biomedisinske basalfags miljøer inne 
i sykehusavdelinger. Dette har allerede i stor grad skjedd som 
en følge av utviklingen innenfor moderne medisin der grensen 
mellom fagene er utvisket og som følge av bedret finansiering 
av forskning i sykehusene. 
Jeg ser alle tre alternativene som positive gitt at alt skjer samti-
dig slik at det ene ikke utelukker det andre. 

Hva skjer i basalfagene?
I basalfagene skjer det stadig noe hvis vi har den enkelte forsk-
er-legens perspektiv. I dag sitter for eksempel undertegnede og 
forbereder noen måneders gjesteforskeropphold ved en inter-
nasjonalt vel anerkjent medisinsk forskningsmiljø. Ordningen 
med forskningstermin eller post doc opphold i annen institus-
jon er velkjent for LVS sine medlemmer. For mange har slike 
opphold vært en inspirasjon til videre arbeid som forskerlege 
i basalfagene. En positiv trend innenfor basalfagene er derfor 
kravet om mer internasjonalisering og utenlandsopphold som 
en av post doc for alle.  

”Hva skjer i basalfagene?” var spørsmålet? Her er det utallige og 
variable arbeidsoppgaver, stor frihet til å legge opp din egen 
arbeidsdag, entusiastiske hardt arbeidende kollegaer, studenter 
som er svært motiverte med mer. Interessant nok, oppsummert 
passer dette med hva arbeidsmedisinskforskning har vist er en 
helsefremmende arbeidssituasjon!   

 ”
Legestudentene møter i 

dag forskere med 
biologibakgrunn og ikke 
kommende kollegaer
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Først ut er Professor I ved UiB Laurence A Bindoff. Han flyttet 
hit fra Storbritannia i 1997, der han kom fra et verdensle-
dende forskningsmiljø for mitokondriesykdom. I Bergen har 
han over de siste årene møysomt bygget opp sin egen forskn-
ingsgruppe med samme fokus, en gruppe som i skrivende 
stund rommer 2 PhD-stipendiater, 1 post-doc og en halv 
avdelingsingeniør. Mens ”halve avdelingen” sitter bøyd over 
søknader for Helse-Vest-midler,   har Bindoff en klar mening:                                                                                                                                          
                          
”Jeg forstår ikke hvordan norsk forskningspolitikk                                                                                                            
kan være så kortsiktig, jeg tenker da på det                                                                                                              
ensidige fokuset på direkte anvendbar forskning                                                                                                               
og den lille potten som er disponibel for ”blue sky research”.                                                                                    
Med lite rom for fri forskn-
ing med muligheter for                                                                                                          
helt uventede resul-
tater og nye retninger,                                                                                      
kommer man før eller siden 
til å måtte endre strategi.                                                                   
Mangel på nye resultater vil tvinge 
dette frem”. 

Søknadsskriving nødvendig                                                                                                   
Samtidig anerkjenner den engelske professoren søknadsskriv-
ing som forskerens lodd og oppgave.   ”Dette er en del 
av livet som forsker. Man skriver mange søknader og for-
venter at ikke alle blir innvilget. Men i dagens situasjon 
blir det snarere slik at man forventer det blir umulig å få 
finansiering”. Når man konkurrerer om frie forskningsmi-
dler, for eksempel fra forskningsrådet, er det vanskelig 

å se for seg at ens egne søknader får en god nok vurder-
ing, tilføyer Bindoff; vurderingen av vidt forskjellige for-
skningsfelt opp imot hverandre virker nær sagt umulig.                                                                                                                                    
I konkurransen om den lille frie potten, kan man fort se for 
seg at andre enn vitenskapelige kriterier spiller inn, og man 
blir gående med en ubehagelig følelse av mulig urettferdighet. 
”På universitetet er vi avhengig av det vi får utenfra for å drive 
forskning. Fra England er jeg vant med et system der man in-
nenfor universitetet belønnes for god produksjon og forskning-
sprofil med stipender og midler til forskning. ”
På samme avdeling finner vi en som nylig har søkt og fått til 
gangs; Kjell-Morten Myhr er Professor II ved UiB og leder for 
Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose. Nylig ble 

MS-senteret første forsknings-
senter som mottar støtte fra 
Kristian Gerhard Jebsens 
stiftelse. Som nasjonalt kom-
petansesenter med finansier-
ing gjennom helseforetaket, 
er kanskje ikke savnet av 
grunnfinansiering så stort? 
Myhr er klar på at man er 
heldig stilt med en masse 

    over den kritiske.  ”Med en 
god grunnfinansiering på plass har vi muligheten til å holde 
oppe kontinuitet i forskningen, blant annet ved hjelp av en god 
stab med hjelpefuksjoner for forskerne. ” Men likevel brukes 
mye tid på søknadsskriving.  ”Dette er som et pyramidespill – 
man må være stor for å bli større”, fortsetter Myhr.                                                                                                                                      ”

I dagens situasjon blir 
det snarere slik at man 

forventer det blir umulig 
å få finansiering      

Professor Laurence  A. Bindoff

SKRIVER DU SøKNADER 
FOR pApIRKURVEN?

  AV PETTER S.SANAKER, LVS STYRET

I forbindelse med sommerens avisdebatt om forskningsfinansiering har LVS info snakket med to forskere ved 
en av de mer forskningsorienterte kliniske avdelingene ved Haukeland Universitetssykehus for å høre deres 
perspektiv.

TEMA: SøKNADSSKRIVING OG FORSKNINGSFINANSIERING
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Når det gjelder problematikken med satsningsområder versus fri 
forskning, peker han blant annet på utfordringer med vurder-
ingskriterier  og habilitet. Iblant kan det virke som om miljøer                                                                               
som spiller inn premisser for strategiske satsninger også er de 
som mottar de store tildelingene. 
Hvis man i tillegg vet at det er faglig kontrovers mellom en 
selv og den eneste fagfellen som vurderer søknaden, blir det 
vanskelig å stole fullt på vurderingen, det bør alltid være flere, 
mener Myhr. 

Nødvendig med strategisk satsning                                                                                                               
Men strategisk satsning  som sådan er han mindre kritisk 
til; ”Vi er små i Norge og må prioritere hvor vi skal være 
gode. Spørsmålet er om prioriteringen skal skje ved ut-
lysnings eller søknadstidspunktet . Det kunne godt på-
hvile den enkelte enhet ansvar å prioritere hva som skal 
søkes. Færre og større grupper kunne gi bedre uttelling. 
Her er våre demokratiske prinsipper lammende. Slik pri-
oritering trenger sterk styring, og det er kanskje ikke 
norske forskningsmiljø mottakelige for på den måten. ”                                                                                                                             
Myhr avslutter med noen betraktninger rundt PhD-
dominansen i forskningsfinansieringen, den kan ha negative 

effekter, frykter Myhr: ”I pyramidespillet om midler er man 
avhengig av å få kandidatene gjennom i tide for å komme godt 
ut i forhold til nye tildelinger; dette kan gjøre at forskningen 
blir for ”safe” - man tør ikke satse på ukjent territorium in-
nenfor rammen av en PhD-finansiering. Med større rammefi-
nansiering kunne vi tilbudt flere post-doc stillinger og andre 
langsiktige forskerstillinger, og satser mer ”spenstig”. Spesielt 
for klinisk medisin ser jeg problemet med å holde på kompe-
tente forskerleger når de kommer ut av doktorgradsløpet.” ”

Iblant kan det virke 
som om miljøer                                                                               

som spiller inn premisser 
for strategiske satsninger                                                                                     
også er de som mottar 
de store tildelingene

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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Norges Forskningsråd er en ledende aktør  når det gjelder 
forskningsfinansiering i Norge, og vi ønsket derfor å intervjue 
Arvid Hallén (AH)..
 
• Har Norges forskningsråd initiert forskning som vil kunne 
belyse spørsmål om den skarpe konkurransen om forskning-
spenger som vi har hatt i de senere år er en riktig strategi for å 
utnytte forskningsressursene i Norge på en best mulig måte? 

AH: ”Forskningsrådet deler bekymringen om at mange bruker 
tid på søknader som ikke oppnår finansiering. Vi har ikke som 
strategi at konkurransen skal være hardest mulig. Tvert i mot 
ønsker vi en god balanse mellom søknader og innvilgelse. Men 
det er nødvendig å se litt på makrobildet for å forstå hva som 
skjer. 

Ikke noe område har vokst sterkere i Norge de siste årene enn 
medisinsk forskning. Likevel opplever mange at det er blitt van-
skeligere å få forskningsmidler? Hvorfor? Jo mye av ressursvek-
sten går til nye stillinger mens det settes av for lite til driftsmi-
dler som kan utløse de forskningsmulighetene stillingene 
medfører. Dermed prøver stadig flere å skaffe seg eksterne 
midler for å kunne forske, men slike eksterne midler vokser 
ikke i samme takt. For eksempel disponerer Forskningsrådet 
bare 10 % av alle offentlige midler til medisinsk forskning. 
Alle aktørene må ta fatt i dette balanseproblemet. Det er behan-
dlet i siste forskningsmelding og i det såkalte handlingsromsut-
valget. Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig 
forskning skal diskutere dette i høst”.

INTERVjU MED ARVID HALLéN, 
NORGES FORSKNINGSRåD: 

” VI HAR IKKE SOM STRATEGI 
AT KONKURRANSEN SKAL VæRE 
HARDEST MULIG”

  AV ANNA MIDELFART, STYREMEDLEM, LVS

Økt konkurranse om begrensede forskningsmidler i de senere år har ført til at mange forskere får avslag til 
tross for gode og støtteverdige prosjekter. 
Å skrive søknader om forskningsstøtte kan være en god trening i prosjektbeskrivelsen. Men dersom 85% av 
søknadene ender med avslag, vil man kunne stille spørsmål om dette er en riktig ressursutnyttelse av akade-
misk arbeidskraft. Mange leger vil se på klinisk arbeid som mer nyttig og tilfredsstillende enn å skrive enda 
en søknad om forskningsstøtte som ender i papirkurven. Svak rekruttering av leger til medisinsk forskning i de 
senere år tyder på en uheldig utvikling.

TEMA: SøKNADSSKRIVING OG FORSKNINGSFINANSIERING



Torunn Janbu, president i Legeforeningen: “Søknadsprosessene er blitt omfattende og 
for dårlig samkjørte”
”Legeforeningen har forskning som ett av sine 6 satsingsområder. Vi jobber bredt både med   tilrettelegging og rammevilkår 
for å drive god forskning, fremme behovet for medisinsk forskning som grunnlag for god utdanning og fagutvikling og på den 
politiske arenaen - også sammen med Akademikerne” sier Torunn Janbu.
Hun påpeker at det tas opp mange relevante problemstillinger i intervjuet. ”Skal studenter og leger i spesialisering også i frem-
tiden undervises av leger med akademisk kompetanse, kreves en omfattende satsing på og for medisinske forskere. 
Søknadsprosessene er blitt omfattende og for dårlig samkjørte. Enkelte av Legeforeningens fagmedisinske foreninger har satset 
på veiledning i søknadsarbeidet. Hjelp til å skrive søknader bør tilbys i større grad” 
 Torunn Janbu understreker også at det er et udekket behov for finansiering av forskning som ikke er direkte knyttet til defin-
erte forskningsprogrammer. ”Det er Legeforeningen godt kjent med og jeg syns bl.a. NFR bør satse på å øke midlene til dette 
formålet. Nyskapende forskning driver det medisinske fag fremover og legger grunnlag for nye diagnostiske muligheter og be-
handling. Det krever at vi setter av tilstrekkelige ressurser, både tid og penger, til mer fri forskning” avslutter Torunn Janbu. 
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• Hvordan står denne strategien i forhold til krav om forskn-
ingsbasert undervisning i høyre utdanning og i forhold til de 
oppgaver og forventninger som samfunnet har til akademisk 
arbeidskraft?  

AH: ”Universitetene må ha ansvar for at de oppfyller forvent-
ningene til forskningsbasert undervisning, og helseforetakene 
må tilsvarende anvende de ressurser de mener er nødvendige 
for å sikre forskningen. Forskningsrådet driver en ordning med 
fri prosjektstøtte. Vi skulle gjerne hatt flere midler her, men 
uansett er det ikke noe breddevirkemiddel. Alle kan søke men 
bare de aller beste prosjektene kan få finansiering” 

• Akademikerne i medisin er tradisjonelt knyttet til fagom-
råder, både som klinikere og undervisere. Som leger møter de 
mange pasienter med alvorlige sykdommer, og i undervisnin-
gen er forskningsbasert kunnskapsformidling et grunnprinsipp.  
Fordelingen av forskningsmidler følger imidlertid et annet 
prinsipp med strategiske satsingsområder. Dette både ved 
Forskningsrådet, helseforetakene,universitetene og ulike private 
organisasjoner. 
Det kan være meget vanskelig å få støtte til forskn-
ing knyttet til fagområder som ikke faller inn i definerte 
forskningsprogrammer. 

AH: ”Forskningsrådet driver en rekke forskningsprogrammer 
for medisinsk forskning. Dette er områder med stor sam-
funnsrelevans og hvor politikerne mener det er behov for en 
særskilt innsats. Også her er konkurransen hard, men innvil-
gelsesprosentene er likevel høyere enn for fri prosjektstøtte. 

I tillegg til Forskningsrådets midler utlyser de regionale samar-
beidsorganene (helseforetak og universitet) årlig forskningsmid-
ler til klinisk, pasientnær forskning. Midlene har økt betydelig, 
men det har som nevnt også antallet forskere som konkurrerer 
om midlene” 

• Hvilket råd vil du gi til en ung assistent lege som har lyst til 
å forske? 

AH: ”En ung assistentlege må først og fremst søke råd i egen 
institusjon. Hvis vedkommende har høy nok forskningskom-
petanse, er det mulig å søke på utlyste midler. Forskningsrådet 
har i tillegg til den frie prosjektstøtten et program for Klinisk 
forskning som er åpent for alle kliniske problemstillinger. Som 
nevnt fordeler  de regionale helseforetakene også betydelige 
midler årlig til klinisk forskning”.

• Dersom ansettelse av akademisk arbeidskraft følger relativt 
snevre definisjoner av forskningsområder, endres også under-
visningsformer i grunnutdanningen. Dette har betydning for 
kunnskapsformidling. Som eksempel ønsker medisinstudentene 
mer undervisning av leger med klinisk bred kunnskapsbasis ist-
edenfor å bli undervist av høy kompetente forskere på et snev-
ert fagområde i molekylærmedisin. Hvordan ser forskningsrå-
det på denne utfordringen for fremtidig kunnskapsformidling?

AH:” Dette er interessante problemstillinger som først og 
fremst universitetene og helseforetakene må håndtere. 

  Takk for intervjuet!

Amund Gulsvik, leder, LVS:
Avstanden er blitt for stor mellom ledelsen og legeforskerne “Både Anna Midelfart og Norges Forskningsråd har grepet fatt i 
aktuelle tema for en bedre utnyttelse av vår medisinske forskningskapasitet. Det overrasker meg at  at ingen vektlegger forsknin-
gens betydning for kvalitetssikring  av medisinsk  diagnostikk og behandling. Det kan være at  avstanden er blitt for stor mel-
lom  på den ene siden ledelsene av Kunnskapsdepartementet, Universitetene og Forskningrådet og på den andre siden legeforsk-
ere som skal levere forskningsproduktene. 
Forøvrig støtter jeg det rådet som Norges Forskningsråd gir til den unge forskningsinteresserte assistentlegen eller 
allmennlegen.”
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OMORGANISERINGEN 
VED DET MEDISINSKE FAKULTET 
VED UNIVERSITETET I OSLO

- Før omorganiseringen hadde fakultetet seks grunnenheter ved 
universitetssykehusene, ett ved hvert av de fem gamle univer-
sitetssykehusene (kalt fakultetsdivisjoner), samt Institutt for 
psykiatri. Ved omorganiseringen ble alle disse samlet i Institutt 
for klinisk medisin. Dette instituttet omfatter derfor alle 
fakultetets ansatte og funksjoner ved Oslo universitetssykehus 
(OUS) og Akershus universitetssykehus; i alt ca 750 ansatte, 
forteller Vartdal.

Hva innebærer omorganiseringen av medisinske fakultet 
ved UiO ved de berørte sykehusene? 
- Grunnen til at man gjennomførte denne omorganiseringen 
var at det var behov for å organisere universitetsfunksjonene 
i samsvar med hvordan OUS har valgt å organisere seg. Det 
innebærer at UiO og OUS i all hovedsak har en felleslinje fra 
klinkkledelsen og nedover. Oppover rapporterer klinikkleder 
til administrerende direktør i sykehussaker og til leder ved 
Institutt for klinisk medisin i universitetssaker. Dette er en or-
ganisasjonsmodell som har vært praktisert ved Rikshospitalet og 

Radiumhospitalet siden 2006, og denne modellen har etter min 
mening forenklet og styrket samarbeidet mellom sykehus og 
universitet, sier Vartdal. Akershus universitetssykehus (AHUS) 
har en litt annen organisering, men man valgte likevel å legge 
universitetsfunksjonene der inn i Institutt for klinisk medisin, 
legger han til.

Hvordan påvirkes forskningsvirksomheten ved Oslo uni-
versitetssykehus ved omleggingen til et felles Institutt for 
klinisk medisin? 
- Fordelen med denne samorganiseringen mellom universitet 
og sykehus er at de to institusjonene sammen kan ble sterkere 
enn hver for seg, sier Vartdal. - Det forenkler samhandlingen 
både på et overordnet nivå og lavere nivå i fagmiljøene. Jeg tror 
at man med dette lettere når sine mål og utnytter ressursene 
bedre. Det gjør at man lettere kan etablere tunge støttefunk-
sjoner for forskning, slik som kjernefasiliteter. Likeledes vil 
fusjonen bidra til å redusere barrierer mellom forskere på de 
tidligere sykehusene, for eksempel lette opprettelse forskning-
sklynger, der forskningen kan få større kritisk masse og man 
lettere kan konkurrere om eksterne bevilgninger. Dessuten 
mener vi det blir mindre dobbeltarbeid for forskere i dobbelt-
stilling ved sykehus og universitet. UiO har sammen med Helse 
Sør-Øst og OUS, startet et prosjekt der man skal samordne 
12 viktige funksjonsområder, med alt fra felles forvaltning av 
Helseforskningsloven til felles innkjøp. Et godt eksempel på 
dette er sammenslåingen av innovasjonsforetakene Medinnova 
(OUS) og Birkeland Innovasjon (UiO) til det felles fortaket 
Inven2. 

Hva ser du som de største utfordringene i forhold til å 
tilrettelegge for medisinsk forskning ved det nye instituttet 
for klinisk medisin?
- Det største problemet er å ta vare på forskningen i en meget 
krevende omstilling på sykehuset der forskning lett kan bli en 
salderingspost både for avdelingene og fagmiljøene. Sykehus og 
universitet arbeider imidlertid målrettet for å beskytte forsknin-
gen under denne prosessen, og vi tror forskningen vil bli enda 
sterkere etter omorganiseringen, sier Vartdal avslutningsvis.

  AV ANNE SPURKLAND

Helse SørØsts omorgansiering av universitetssykehusene i Oslo til et felles Oslo Universitetssykehus har med-
ført behov også for endret organisering av universitetets grunnenheter. Omorganiseringen medførte at antal-
let grunnenheter ved Det medisinske fakultet ble redusert fra 10 til tre. Her forteller Frode Vartdal, leder av 
det nye Institutt for klinisk medisin om omorganiseringen til LVS-info:
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  AV JANA MIDELFART

SMILEHULLET
Når høsten setter inn for alvor med tungt regn og mørke dager 
som for alvor visker vekk sporene etter sommeren som aldri 
kom, kan hver og en kjenne på et lite snev av melankoli. Da er 
tiden inne for å synke ned med en god bok (ikke bare fag), og 
hvorfor ikke poesi?
 ”Smilehullet” i dag er viet til et dikt av Dorothy Rotschild 
Parker (født 1883, død 1967), amerikansk forfatter og kritiker, 
kjent for sin vittige og skarpe tunge. 

R&eacute; sum&eacute
Razors pain you:
Rivers are damp;
Acids stain you;
And drugs cause cramp.
Guns aren’t lawful;
Nooses give;
Gas smell awful;
You might as well live.

Dorothy Parker
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ENDRINGER I FORSKRIFT
 – OppRyKK TIL pROFESSOR 

Endringene fra Kunnskapsdepartementet går ut på at undervis-
ningsinstitusjonene selv skal få ansvar for kompetansevurdering 
ved søknad fra egne ansatte om personlig opprykk til professor 
etter kompetanse. Ordningen med at Universitets- og høgskol-
erådet administerer ordningen med nasjonale bedømmings-
komiteer, er dermed opphevet.

Dagens ordning skapte forsinkelser, var til dels tungrodd og 
det har også vært praktisk vanskelig å finne medlemmer for 
nasjonale komiteer for vurdering av kompetanseopprykk. Den 
faglige utviklingen med nye fagområder i tverr- og flerfaglige 
forskning og undervisningsområder gjør det dessuten prob-
lematisk å vedlikeholde hensiktmessige nasjonale komiteer i de 
tradisjonelle fagdisipliner. 

Kunnskapsdepartementet presiserer at kompetansekriteriene 
(§ 1-2) til professorstillingen og krav til sammensetningen av 
de sakkyndige komiteer er uendret, jf. § 2-1 (10).

Departementet oppfordrer institusjonene til selv eller i samar-
beid med hverandre å utvikle egnede instrumenter med sikte på 
at kvaliteten og nivået skal opprettholdes.

Det er lagt opp til at den enkelte institusjon kan fastsette 
eventuelle søknadsfrister. Også her oppfordrer departementet 
institusjonene til å vurdere å samordne disse slik at det eksem-
pelvis kan være mulig med felleskomiteer.

Departementet nevner også habilitet, da flere av høringsin-
stansene har vært opptatt av at habiliteten skal ivaretas ved 
nedsetting av komiteer. Habilitetsspørsmålet er ikke nevnt i 
forskriften, men departementet presiserer at forvaltningslovens 
regler om habilitet også gjelder ved oppnevning av sakkyndige 
komiteer.

Departementet er opptatt av at den foreslåtte endringen i 
opprykksreglementet ikke skal medføre svekkelse av kvaliteten 
eller at det utvikles institusjonelle eller disiplinrettede ulikheter 
i praktiseringen av opprykk til professor. Departementet vil 
derfor vurdere om det etter en tid bør foretas en evaluering av 
hvordan ordningens praktiseres.

Se link til forskriften: http://www.lovdata.no/cgi-wift/
ldles?doc=/sf/sf/sf-20060209-0129.html

  AV BENTE A. KVAMME

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 
forskerstillinger. Endringen gjelder forskriftens § 2-1. Framgangsmåte og kriterier for opprykk fra stilling som 
førsteamanuensis eller høyskoledosent til stilling som professor. Forskriften gjelder for alle institusjoner som 
kommer inn under universitets- og høyskolelovens § 1-2 (1). Forskriften trer i kraft straks.

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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Velkommen til

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

Ta kontakt direkte:

Sorgenfriveien 9, 7037 Trondheim  

Telefon 73 82 12 12

www.offset-trykk.com

Trykk • Kopi • Plott

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

Frode Geving
telefon 930 96 528

frode@offset-trykk.com

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

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

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

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

• Kataloger
• Tidsskrifter
• Aviser
• Skjema
• Reklamemateriell

• Brevark
• Konvolutter
• Fraktbrev
• Stempel
• Årsmeldinger

• Bøker
• Visittkort
• Kvitteringer
• Mapper
• Etiketter

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

• Rollup´s m.m.
• Kalendere
• Julekort 
• Bordkort
   og mye mer...
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  NILs PETTER AARDAL, GRo ØsTLI EILERTsEN, HANNE K. FREDLy, EVA GERDTs, AMuND GuLsVIK, MAJA- LIsA 
LØcHEN, ANNA MIDELFART, FREDRIK MüLLER, IVAR sKJåK NoRDRuM, HELGE BJØRNsTAD-PETTERsEN, 
PETTER sANAKER, ANNE sPuRKLAND, EINAR sVENDsEN, RuNE uLVIK, KIRsTI yTREHus

PrInSIPP og arbEIdSPrograM 2010-2015 
for Foreningen Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) 

- Utarbeidet på Losby gods, 11. februar 2010

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

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

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

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


