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leger i vitenskapelige stillinger

Foto: Lege/forsker Øystein Vesterli Tveiten, Nevrologisk avdeling, HUS.
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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
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Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) arrangerte sin 20. 
forskningspolitiske konferanse i Trondheim 14. -15. 
oktober. Den første konferansen var i 1991 og emne var 

”Medisin og forskning”. Statsråder, statssekretærer, våre frem-
ste embetsmenn og dekaner har vært innledere på møtene. De 
medisinske dekanmøtene tar også for seg medisinske forskning-
spolitiske emner, men til disse møtene har leger i vitenskapelige 
stillinger en begrenset tilgang som arbeidstagere.   I alt 18 av de 
20 tidligere forskningspolitiske konferansene til LVS har hatt 
forskning i konferanse tittelen.

Tema for årets forskningspolitiske konferanse ”Medisinsk for-
skning og utdanning – fundamentet i godt helsevesen” grep fatt 
i et emne som bør stå i fokus for norsk helsevesen både blant 
ansvarlige i regjeringen, stortinget, styringsverket, ledelsen av 
helsevesenet, medisinske forskere, praktiserende leger og ikke 
minst den allmenne befolkningen. Vi ønsker alle effektive, sikre 
og rimelige helsetjenester og kunnskaper om dette kan vi bare 
erverve oss ved egen forskning og ved kritisk analyse av relevant 
forskningslitteratur. Uten forskning blir det ingen god utvikling!

Legeforeningen
Kunnskaper blir ofte av allmennheten og helsearbeiderne tatt 
for gitt. Legeforeningen har imidlertid innsett at forholdene må 
legges til rette for etablering av ny kunnskap ved god forskn-
ing og implementering av dokumentert viten. Foreningen har i 
sin organisasjon forskningsråd i de fagmedisinske foreningene, 
Legeforeningens forskningsutvalg og yrkesforeningen LVS. 
Sentralstyret i Legeforeningen har som sitt femte satsningsområ-
det: Fremme forskning og fagutvikling. Hva er så nøkkelen eller 
nøklene til å skape endringer som vil gi bedre medisinsk forskn-
ing, bedre arbeidskår for legeforskerne og en rask implementer-
ing av ny viten i praktiske helsetjenester? 

Legeforeningen har som fortrinn for implementering av for-
skningen: 1) medlemmenes faglig engasjement, 2) inngående 

og avgjørende kunnskaper om dagens helsetjenester og 3) en 
nesten fullstendig (97 %) oppslutning av legegruppen. Det 
vil ha stor innvirkning for rammebetingelsene for medisinsk 
forskning om Legeforeningens nærmere 2000 tillitsvalgte 
regelmessig etterspør forskningsaktiviteter på sine arbeidsplasser 
og i sine kontakter med ledelsen av departementene, helsefore-
takene og kommunene.

Nasjonale prioriteringer
I 2007 ble det investert i alt 5 milliarder NOK til medisinsk 
forskning hvorav 2, 5 milliarder fra Helse- og omsorgsdepar-
tementet (HOD), 1,4 milliarder fra Kunnskapsdepartementet 
(KD), 0,5 milliarder fra Norges Forskningsråd, 0,3 milliarder 
fra gaver og ideelle foreninger og 0,2 milliarder fra bedrifter i 
eller utenfor Norge. Med slike investeringer fra HOD er det 
forståelig at helsevesenet har bygget opp sin egen forskning-
sadministrasjon, samtidig som KD og universitetene har tapt 
noe av sin påvirkningskraft. Begge finansieringskilder har i dag 
store administrative/byråkratiske enheter ved sykehusene eller 
universitetene.

De nasjonale medisinske satsingsområdene er Nevronor 
(nevrovitenskap), Unikard (hjerte-kar sykdommer), alvorlige 
psykiske sykdommer; rygg, muskel og skjelettsykdommer, 
kreft, helsetjenester og bedre utnyttelse av bio-banker, registre 
og befolkningsundersøkelser. Med en slik sentral styringsstrate-
gi blir det mindre resurser til forskerinitiert forskning. Det er et 
paradoks at forskningsadministratorer og byråkrater savner fra 
de medisinske forskningsmiljøene gode vitenskapelige problem-
stillinger og skarpe hypoteser når de samtidig anvender så mye 
resurser til administrasjon. Når bevilgningsandelen er min-
dre enn 1 av 10 vil mange legeforskere la være å søke og ikke 
forfekte sine forskningsideer for offentligheten. Det er videre 
tankevekkende at Kunnskapssenteret kan være opprettet fordi 
helsemyndighetene ikke lenger var villig til å stole på fagrådene 
til de medisinsk-vitenskapelige ansatte ved fakultetene.

3

Den årlige nasjonale forskningspolitiske konferansen ble igjen arrangert av LVS. 
Organisasjoner og institusjoner som skal gi den beste medisinske undervisning og 
forskning ble diskutert med inviterte innlegg og påfølgende debatt. Rammebet-
ingelsene, samhandlingen og rekrutteringen av legeforskerne er avgjørende for 
hvordan medisinsk forskning og legeutdannelsen i framtiden kan gi bedre og 
kvalitetssikre helsetjenester.

DEn forSknIngSpoLItISkE 
konfErAnSE I 2010

AV AMUND GULSVIK, LEDER LVS
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Integrering
Store prosesser for å integrere de medisinske/helsefaglige/
medisinsk-odontologiske fakultetene og universitetssyke-
husene løper mange steder i Norge, men kanskje mest synlig i 
Trondheim og Oslo. Etter et initiativ fra dekanatet ved NTNU 
har forskningsledere ved fakultet og St. Olavs hospital foreslått 
28 tiltak innenfor forskningskultur, forskningsorganisasjonen 
og resurstilgjengeligheten for bedre samhandling. Man spør 
seg hvorfor man ikke har gått til det skritt å etablere en felles 
ledelse med felles ansvar for medisinsk forskning og legeutdan-
nelse for å sikre gjennomføringen av tiltakene. Gjensidig repre-
sentasjon, rapportering av forskningsaktivitet, prosjektstyring, 
kontaktutvalg og formidlingsplattformer vil alle kreve styrking 
av forskningsadministrasjonen og vil ikke frigjøre midler til 
primæroppgavene som er forskning og undervisning. Er det 
tradisjoner, tap av tverrfaglige kontakter eller egne maktposis-
joner som hindrer en slik sammenslåing? En organisasjon er 
bare et hjelpemiddel for primærmålene som er bedre legeutdan-
nelse og bedre medisinsk forskning. 

Rekruttering
Skal medisinsk forskning og undervisning ha suksess må vi 
rekruttere de beste hodene for disse funksjonene og etablere 
gode forskningsgrupper med godt nasjonalt og internasjonalt 
faglig-vitenskapelig kontaktnett. Suksessfylte legeforskere må 
ha høy etikk, være ekstremt arbeidsvillige og ha entusiasme. 

Kombinasjonen av klinikk og forskning har også vært sentral 
for forskningsutfoldelsen hos våre beste legeforskere og likens 
å ha evnen til å se hva som er forsktbart. Det er betenkelig at 
overordnete forskningsstrategier kan styre ideer og resursene 
bort fra den forskerinduserte forskningen og bort fra et mang-
fold. Sentrale elementer for suksess er god tilknytting til nas-
jonale eller internasjonale teknologiske og basalmedisinske for-
skningsmiljø og at det er god infrastruktur, forskningskultur og 
forskningsansvarlige mellomledere for forskning ved de kliniske 
avdelingene. Enhver forskningsleder som ønsker å rekruttere 
en ung legeforsker bør sette seg inn i vedkommendes situasjon: 
Er dette viktig for meg? Har jeg noe igjen for det? Har jeg råd? 
Hvorfor skal jeg ta en PhD framfor å gjøre ferdig spesialiserin-
gen? Hvordan er karriereveien etter forskningsutdannelsen?

LVSs neste forskningspolitiske konferanse finner sted i Oslo 
28.-29. april i 2011 og jeg håper at det blir en møteplass for 
mange LVS medlemmer.

Så ønsker jeg alle medlemmer 
og tillitsvalgte av LVS en riktig 
god jul i 2010 og på gjensyn i 
2011.

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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Da var vi der igjen.  Idet 2010 glir ut som varm sand 
mellom fingrene våre, er det tid for ettertanke, for 
refleksjon, og for å se frem mot 2011. Med ”blanke 

ark og fargestifter tel”.

Det gode med 2010 når det gjelder medisinsk forskning og for-
skningen generelt, var oppmerksomheten rundt den ørkesløse 
kampen om midlene og søknadsskrivingen til ingen nytte, at 
man (igjen) diskuterte en vanvittige bruken av midlertidige 
stillinger samt at LVS feiret sitt 20 års- jubileum.

På minuslisten noterer vi at man så tydelig fikk synliggjort 
oppdragsgivere klamme hånd over såkalt ”fri” forskning. Vi 
noterer også at fine ord og tanker fra høyeste hold i liten grad 
gir seg uttelling i flere forskningsmidler. Til slutt er det også 
beklagelig at forskning alltid trekker det korteste strået, slik 
som at medisinsk doktorgrad nå bare skal telle med et halvt år 
til spesialitetene i indremedisin og kirurgi. Det var sikkert et 

tøft politisk press som fikk Legeforeningen til å gå med på dette 
– men det gjør det ikke bedre av den grunn…Man skulle ønske 
at politikerne fikk øye opp for at den bredden de ønsker seg på 
landets leger faktisk inkluderer forskning, og at hvis ting skal gå 
fort, er det ikke alltid de blir så bra…

For 2011 ønsker jeg meg mer av den frie forskningen, også 
innenfor medisinen, og jeg ønsker meg mer fokus på forskning 
rundt de store spørsmålene: Hvordan kan vi best ta vare på ver-
den vi lever i og de vi lever sammen med? For LVS ønsker jeg at 
den i enda større grad skal bli en god fagforening for deg som 
medlem. For å bli det, trenger vi tilbakemelding fra deg som 
medlem: Hva ønsker du LVS skal ta tak i ? Ordet er fritt. Som 
alle barn vet, kan ikke julenissen oppfylle alle ønsker, men hvis 
man ikke ønsker seg noe, får man heller ikke oppfylt noe!

Med ønske om en god og fredelig jul.

AV JANA MIDELFART HOFF, REDAKTØR

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

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

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

ORDET FRITT:  Skriv til LVS INFO

Hovedtillitsvalgt/varatillitsvalgt ved universitetene

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

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

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

Yngve Figenschau  Universitetet i Tromsø
Knut A. Holtedahl (vara) Universitetet i Tromsø
Gro Østli Eilertsen (vara) Universitetet i Tromsø
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Frampeik
«Frampeik» er en organisasjon som blant medisinstudenter skal 
arbeide for å fremme forskning  og nettverksbygging. En årlig 
konferanse er Frampeiks hovedvirksomhet. Seks forskende medisin-
studenter ved Universitetet i Oslo stiftet Frampeik i 2004. Hva var 
bakgrunnen? Det var en økning i antall forskende legestudenter, og 
det var dannet forskerlinjer ved alle de medisinske fakultet i Norge. 
Studentene hadde et behov for å treffe likesinnede, diskutere sin 
rolle, få en mulighet til å presentere sin forskning og få inspirasjon 
til å forske videre. «Frampeik  – legestudentenes forskningskon-
feranse» ble arrangert for første gang i 2005. Under konferansen 
deltok 90 studenter fra hele landet, 50 av dem holdt muntlig 
presentasjon. Man knyttet kontakter på tvers av universitetsbyene. 
Siden har Frampeik blitt arrangert årlig, og går på rundgang mel-
lom Oslo, Trondheim, Tromsø og Bergen. I år hadde konferansen 
90 deltakere.

Frampeik alumni
Under Frampeik 2006 i Trondheim ble ideen om Frampeik alumi 
lansert, og året etter ble alumniforeningen stiftet. Medlemmene er 
leger som har gjennomført forskerlinjen og leger som tidligere har 
deltatt på Frampeik. Frampeik alumni er et faglig og sosialt nettverk  
som skal motivere unge leger til å beholde interessen for forskning – 
uansett om man velger en karriere som forsker eller som kliniker – 
eller begge deler. Frampeik alumni vil jobbe for at det skapes bedre 
vilkår for rekruttering av unge leger til forskning. Vi ønsker også å 
være en ressurs for framtidige unge forskere.

Forskerlinjene
De fleste medlemmer av Frampeik alumni har vært studenter 
ved forskerlinjene. Disse ble etablert i 2002 med det formål å øke 
rekrutteringen av medisinere til forskning og fremme vitenskapelig 
tilnærming til medisinsk virksomhet. Forskerlinjestudentene har 
et selvstendig prosjekt og tar de nødvendige kurs for graden PhD. 
Arbeidet skal tilsvare to årsverk, fordelt på ett års permisjon i tillegg 
deltidsforskning parallelt med studiene. Fullført forskerlinje gir ett 
års godkjenning i spesialistutdannelsen. Det er ca 10 % forsker-
linjestudenter pr årskull, til nå er ca 200 uteksaminert med denne 
utdanningen. Etter avsluttet forskerlinje ligger forholdene godt til 
rette for å gå videre med en PhD. Det ser ut til at en relativt stor 
del av de uteksaminerte studentene gjør nettopp det, før eller etter 
turnus.

Alumni-konferansen
Frampeik alumni arrangerer en årlig konferanse, samtidig som 
Frampeik. I tillegg til å holde kontakt med kolleger vil man skape 
en arena for kontakt mellom legene og fakultetene. I 2007 snak-
ket Ine Eriksen Søreide, daværende leder for Stortingets Kirke-, 
utdannings- og forskningskomite, om komiteens arbeid for å 
rekruttere unge forskere og om forskningsfinansiering. I 2008 var 
temaet ”Hvem eier hodet ditt?” – kommersialisering av forskning-
sresultater. Representanter fra Bergen Teknologioverføring, NHH 
og et såkornfond deltok. I 2009 ble ”dannelse” belyst fra en rekke 
vinkler, også da av betydelige personligheter: bl.a. Lars Løvli og 
Odd Einar Dørum fra ”Dannelsesutvalget for høyere utdanning”, 
og Bjarte Reve, adm.dir. i Oslo Cancer Cluster og medlem i World 
Economic Forum. 

Årets konferanse hadde temaet «karrieremuligheter for leger med 
forskerutdanning», og målet var å belyse muligheter og utfordringer 
for leger som vil satse utenfor den typiske klinikerløypa, ved for ek-
sempel å kombinere en klinisk og en akademisk karriere. Ewa Ness, 
nestor innen norsk legeledelse, holdt et svært inspirerende foredrag 
om hvordan man bør lede ”smarte folk”. Vi fikk historier fra leger 
som har gjort ulike yrkesvalg, for eksempel gjennom forskning 
i legemiddelindustri og kombinasjonsstillinger med forskning 
og klinikk. Amund Gulsvik ga en innføring om LVS´ arbeid, og 
bidro med spennende innspill i debatten om utfordringer for unge 
forskere. Dekanus ved det medisinske fakultet ved NTNU, Stig 
Slørdahl, fulgte opp temaet med innspill sett fra fakultetenes side. 
Siden konferansen fant sted i Trøndelag var det naturlig å få en 
orientering om HUNT – en av verdens største befolkningsunder-
søkelser. Vi hadde ogsaa en diskusjon med forskerlinjeledelsene. 
Det sosiale aspektet ved konferansen er også viktig – det ble avholdt 
festmiddag ved Britannia Hotel og konsert ved Rockheim.

Utfordringer
Et tema som ble debattert i år, var unge legeforskeres posisjon ved 
jobbsøking til kliniske stillinger. Ved å bruke tid på doktorgrad før 
spesialistutdanning risikerer man å havne langt bak i køen til de 
populære stillingene ved de store sykehusene. Doktorgrad gir ett 
års ansiennitet ved søknad på jobb i sykehus. Arbeidsgiver kan kun 
velge mellom de tre søkerne som har lengst ansiennitet. Ved stor 
søkermasse må man ofte nærmest ha fullført spesialiseringen for å få 
assistentlegestilling. 

Frampeik alumni: 
et ungt nettverk av legeForskere
Medisinere med forskerutdanning fra studietiden treffes hver høst for nettverksbygging, erfaringsut-
veksling og stimulerende foredrag. Frampeik alumni organiserer disse legene. Mange driver fortsatt 
med forskning, mens klinikken lokker andre til seg. Hvordan stimulere disse legene til å fortsette med 
forskning, når status, lønn og ansiennitet er langt bedre i klinikken? Frampeik alumni jobber med slike 
spørsmål, og vil på linje med LVS bedre legenes kår i forskningen. ”Hvordan skape seg en vellykket 
dobbeltkarriere med forskning og klinikk?” er for tiden blant de hotteste sakene.
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Les mer på 
www.frampeik-alumni.org 

og www.frampeik.no

Dette gjelder i størst grad for universitetssykehusene, men det er 
også der mest forskning og undervisning foregår. Forskerutdanning 
skulle dermed være nyttig for disse avdelingene. Risikoen for å bli 
akterutseilt i forhold til videre spesialisering gjør forskning mindre 
attraktivt tidlig i karrieren. Frampeik alumni jobber videre med 
denne saken.

LVS, fakultetene og Frampeik alumni har mange felles interesser. 
Etter årets Frampeik alumni-konferanse har både forskerlinjene og 
dekanus ved med.fak. NTNU engasjert seg i saken om ansiennitet. 
Under LVS sin konferanse i høst ble det 
pekt på flere utfordringer for medisinske 
forskere, bl.a. mangelen på stillinger der 
man kan kombinere post.doc.-arbeid og 
klinisk spesialisering. Dette er et høyaktuelt 
problem for mange av våre medlemmer. Vi 
ønsker å samarbeide for bedring av dette 
forholdet, og diskuterer gjerne andre sam-
menfallende interesser. 

Tora Bonnevie, påtroppende leder 
Frampeik alumni

Håvard Skjellegrind, 
en av stifterne av 
Frampeik alumni, 
avtroppende leder 

Christine Agdestein, 
en av stifterne av 
Frampeik og Frampeik 
alumni, tidl. leder

  AV JANA MIDELFART

ER JULE-
FEIRING 
SUNT FOR 
HJERNEN?

LVS INFO v/redaktøren intervjuer slagforsker og over-
lege Halvor Næss, HUS.  Halvor Næss er en markant 
forsker innenfor norsk slagepidemiologi og hjernen 
bak Bergen Stroke Register.

1. Hvor tøft er det egentlig med julestri? Er det flere som 
får hjerneinfarkt i desember enn i resten av året, enn slags 
“julestri-effekt”? Eller er det i januar vi ser ringvirkningene 
etter fete middager og lite trim?
Det kan se ut til at det er flere hjerneslag enn normalt i desem-
ber mens det er gjennomsnittlig i januar i Bergen. (Vårt slagreg-
ister)

2. “Kaffe er ikke bra, og ikke sigar, men alkohol med måte 
er bra”. Det er lett å gå seg vill i helsetips-jungelen. Har du 
noen tips for en “hjernevennlig” jul?
Ingen restriksjoner når det gjelder Friele kaffe. En sigar kan tas 
en time etter en joggetur på 10-15 kilometer. To akevitt om 
dagen er helsefrembringende for menn mens antallet for kvinner 
er en.

3. Hva er det du ikke kan klare deg uten i julen, hjernevenn-
lig eller ei?
Pinnekjøtt og akevitt.
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Vel 30 deltakarar og førelesarar møtte i haustleg Trondheimsregn ved Medisinsk teknisk forskningssenter på 
Øya i Trondheim på føremiddagen 14.okt 2010. Der venta forfriskningar og ein ung strykekvartett frå Kultur-
skulen i Trondheim –ei flott opning!
Den 20. forskningspolitiske konferansen vart deretter formelt opna av LVS-leiar Amund Gulsvik som kunne 
fortelle at LVS for nokså nøyaktig 20 år sidan (26.10.1990) vart stifta i nettopp Trondheim. Han gjennomgjekk 
deretter LVS’s medlemsmasse og LVS’s prinsipp og mål for perioden 2010-2015.

Den akademiske medisin og Legeforeningen
Møtet vart så vidare leia av professor og LVS varas-
tyremedlem Helge Bjørnstad Pettersen. Første inn-

leggshaldar var Generalsekretær i DnLf Geir Riise som fortalte 
om ”Legeforeningens rolle for å fremme medisinsk forskning og 
utdanning”. Han understreka fremjing av forsking og fagut-
vikling som eitt av dei seks satsingsområda til Legeforeningen 
og presenterte kva utfordringar, mogelegheiter til påverknad og 
kva endringar Legeforeningen har oppnådd i forhold til dette. 
Hovudjobben vil vere å få fram nytteverdien av forskning ved 
å la storsamfunnet forstå betydningen dette har direkte for 
pasientane.
 I diskusjonen kom det så fram fleire moment: det vart uttrykt 
misnøye med Legeforeningens satsing på forsking dei siste 10-
20 år. Ein trekte fram betydningen av fortrinnsrett/ uttelling for 
PhD for fast LIS-stilling som eit aktuelt tema i augneblinken. 
Også betydninga av forskingskompetanse i leiing vart trekt 
fram; det å ”snu pyramiden”: ein realkompetent leiar bør ha eit 
breitt sjikt av administrasjon til å 
under-
støtte 
seg, ikkje 
omvendt 
slik det 
tidvis kan 
framstå 
no.

De riktige spørsmål og svar
Neste foredragshaldar var seniorrådgjevar 
Jacob Wang frå Forskningsrådet. ”Qva vadis medisinsk for-
skning –stiller vi de riktige spørsmålene og får vi de riktige 
svarene?”. Wang presenterte storleiken på forskningsmidlar i 
Noreg idag og at den største potten går til medisin og helsefag, 
som også har den største produksjonen av doktorgrader. 

Kostnadsauken har vore størst innan lønskostnader utan tils-
varande auke i midlar til vitskapeleg utstyr eller andre driftsmid-

lar. Fleire forskarar med realistbakgrunn og færre med legebak-
grunn, noko ein håper forskingslinja vil medverke til endring 
av. Nasjonale satsningsområder innan forsking vart presenterte 
og også internasjonale intensjonar om samarbeid. Nokre av 
dei framtidige helse-utfordringane vart lagt fram, som t.d. 
eldrebølgen, store forventningar i befolkinga om avansert 
helsehjep, kroniske sjukdommar og stort sjukefråver. 

lvs’ Forskningspolitiske 
konFeranse og årsmøte 
14.-15. oktoBer i tronDHeim

  AV HANNE FREDLy, VARAMEDLEM LVS STyRET

”meDisinsk Forskning og utDanning 
– FunDamentet i et goDt Helsevesen” 

 ”
Ein realkompetent leiar 
bør ha eit breitt sjikt av 
administrasjon til å un-
derstøtte seg, ikkje om-
vendt slik det tidvis kan 

framstå no  ”
Minimal positiv kon-
sekvens av vaksiner-

ing gjev større fokus på 
biverknader” Professor 

Elling Ulvestad
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Forskning og helsehysteri
Professor Erling Ulvestad brukte erfaringa frå siste års svinein-
fluensa til å understreke betydninga av korleis forsking brukast i 
foredraget ”Medisinsk forskning –vaksine mot helse-hysteri?”. 
Han stilte seg kritisk til kva kunnskapsgrunnlag som kunne un-
derbygge ei tilråding om allmenn vaksinering mot svineinfluen-
sa slik det vart bestemt hausten 2009 -  når all erfaring på dette 
tidspunktet peika i retning av ein mild pandemi. Minimal posi-
tiv konsekvens av vaksinering gjev større fokus på biverknader, 
og Ulvestad uttrykte bekymring for at dette har gjeve generelle 
vaksine-motstandarar auka oppslutning og at ein vil ha vanskar 
med å rekruttere befolkinga på eit seinare tidspunkt når det 
mogelegvis vil vere større grunn til masse-vaksinering. 
I debatten kom det fram bekymring pga manglande akademisk 
debatt-kultur i Noreg kor ein heller utdefinerar avvikande 
synspunkt i staden for å stille seg lyttande til dei.

Frå petroleumsøkonomi til kunnskapsøkonomi?
Leiar i Forskningsforbundet Bjarne Hodne hadde tittelen 
”Bedrete forskningsbetingelser –et politisk ansvar” på sitt 
innlegg. Han presenterte ei spørjeundersøking blant vitskapeleg 
tilsette ved universitet og høgskular frå 2009 kor det bl.a kom 
fram forverring mtp samanhengande tid innan normalarbeids-
dagen til forsking og fagutvikling, og stor bruk av fritid. Nokre 
av årsakene til dette var auka mengd veiledningsaktivitet samt 
reduserte støttefunksjonar. ”Yngrebølgen” er også ventande 
med 30000 nye studentar men ingen fleire stillingar tilknytt 
dette. Utfordringar mtp løn, utstyr og faste stillinga vart 
presenterte og det vart tilrådd samordning for politisk press; 
korleis vil vi møte overgangen  i Noreg frå petroliumsøkonomi 
til kunnskapsøkonomi?
Sigbjørn Fossum, prodekan for forskning ved UiO snakka om 
”Akademisk frihet –en illusjon? Hvordan bestemmes hva vi skal 
forske på?”. Han problematiserte den låge andelene frie midlar 
i forskinga; kvifor er det slik? Er det frykt for irrelevant forsk-
ing? Representerer ikkje dette ei undervurdering av forskarens 
og forskarmiljøets sjølv-sanksjonerande kraft? Ein treng lang tid 
til å bygge opp spisskompetanse og ei for strategistyrt styring vil 
underminere dei gode forskarane innan snevrare fagfelt.

Universitet og sjukehus
Professor og instituttleiar ved NTNU Lars Jacob Stovner hadde 
temaet ”Integrert Universitetssykehus –hva må til”. Han gjekk 
igjennom ein rapport laga ved eit samarbeid mellom NTNU og 
St.Olavs Hospital i Trondheim beståande av 29 tiltak ift auka 
samarbeid mellom dei to institusjonane. Tiltaka kunne delast 
inn i områda Klima, Organisering og Ressursar og inneheldt 
punkt som td ønske om ein forskningsdirektør i toppleiinga, 
auka translasjonsforsking og at alle tilsette skal ha forskingsdel-
taking som del av sin stillingsbeskrivelse.
Direktør for forskning og utvikling ved Oslo 
Universitetssykehus Erlend Smeland hadde innlegget 
”Forskningen i helseforetak –målrettet og forutsigbart?”. Han 
angav auka strategisk bevissthet mtp forsking i helseføretaka, 
spesielt etter at forsking vart ei lovpålagt oppgåve for helsesek-
toren. 27% av alle norske internasjonalt publiserte artiklar har 
ein medforfattar frå helsesektoren. Han skildra vidare forhold 
spesielt for Helse Sørøst, mtp organisering og økonomi og med 
spesielle utfordningar ift Hovudstads-prosessen.

Jubileumsfeiring og premiedryss
Det var så utdeling av Orkide-prisen 2010 som i år gjekk til 
Anna Midelfart, viser til anna artikkel i bladet. Det var deretter 
årsmøte for LVS før ein flott jubileumsmiddag ved Brittania 
Hotell, med flotte talar, deilig mat og hyggeleg selskap!

Arbeidsglede og arbeidsforhold
Dag 2 vart leia av Anna Midelfart og professorane Helge 
Waldum og Rune Wiseth starta med kvart sitt innlegg under 
tittelen ”Dagens situasjon i medisinsk forskning –hvordan bli 
best?”. Waldum understreka at for å gjere det godt måtte ein 
arbeide med glede –men ein er også avhengig av gode arbe-
idsforhold. Han skildra vidare dagens forskings-situasjon som 
styrt av strategiske midlar og dirigert av helseføretaka kor evna 
til å skaffe midlar prioriteres. Han meinte at denne situasjonen 
medførte lite forskingsbredde, ineffektiv forskingsinnsats og 
dessutan at distriktspolitiske omsyn ofte vart prioriterte framfor 
god forsking. Av tiltak meinte han at offentlege midlar ikkje 
kun skulle gå gjennom helseføretaka, at forsking må få betydn-
ing for karrieren og at legane må tilbake til basalmedisinen.
Wiseth poengterte at det er eit leiaransvar å fremje forsking, 
og at dette forutset igen kunnskap på området. 
Betring av infrastrukturen er viktig. 
Det er også viktig med ei sterk akse mellom basalfag og klinikk, 
og samarbeid mellom ulike sjukehus og fagmiljø.

Leder av yLF Hege Gjessing, leder av OF Arne Ref-
sum og leder av LVS Amund Gulsvik.

 ”
”Det er eit leiaransvar å 

fremje forsking, 
og at dette forutset eigen 

kunnskap på området”                     
Professor Rune Wiseth
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Medisinsk forskning under press?
Seniorrådgjevar i LMI Monica Kjeken fortalde deretter om 
”Bedre finansiering av medisinsk forskning i samarbeid med 
industrien?”. Ho informerte om legemiddelindustrien i Noreg 
og på kva måte denne bidreg til forsking: gjennom europeiske 
fond, ved direkte forskingavtaler med legemiddelfirma og des-
sutan gjennom generell støtte til forskning. Ulike døme vart 
trekte fram.
Tord Lien, stortingsrepresentant for Frp, holdt deretter inn-
legget ”Medisinsk forskning under press –hvilket ansvar tar 
politikerne?”. Han innleidde med to poeng: endra alderssa-
mansetjing i befolkninga, samt ei kurve som viste statens fal-
lande inntekter frå olje-industrien. Som moment ift dette trekte 
han fram det å flytte midlar frå byråkrati til forsking samt å 
involvere næringslivet i større grad til forskingsfinanisering.
Dekanus ved NTNU Stig Slørdahl fortalte om ”Utfordringer i 
medisinsk forskning”. Han trakk fram fleire moment: midler-
tidige tilsettingar, eldrebølgen, infrastruktur. Han angav for lite 
basalforsking i Noreg men at forskarlinja samt tilretteleggjing 
for dobbeltløp forhåpentlegvis vil endre på dette. Sjølv om 
forskarinitiert grunnforsking bør aukast må også betydnin-
gen temaet har for samfunnet telje mtp kva forsking som skal 
prioriteres.

Fremtidens medisinske forskere
Svandis Bendiktsdottir, likestillingsrådgjevar ved NTNU reieg-
jorde for temaet: ”Likestilling i akademia –langt fra målet?”. 
Ho la fram statistikk som viste den fallande kvinneandelen 
frå studentnivå til professornivå og skildra ulike kampan-
jer og tiltak som blir gjort på NTNU for å endre på dette. 
Samstundes kan også generasjonsskiftet på professornivå som er 
no er forståande bidra til ei endring av dette.

Prodekan for undervisning ved UiO Britt-Ingjerd Nesheim 
holdt deretter innlegget ”Hva er status for utdanningen i 
medisin – oppdatert eller utdatert?”. Ho gjekk der gjennom 
ulike moment frå ein leiarartikkel i Lancet frå april iår som 
omhandla medisinsk utdanning og sette denne opp mot trekk 
ved dagens legeutdanning ved UiO. Forutan å bli ein fagleg 
god lege bør utdanninga vektlegge god innføring i akademisk 
medisin, kommunikasjon og forvalting av ressursar. Siste 
kvinne ut var Hilde Grimstad, som er prodekan for medisin-
studiet ved NTNU med innlegget ”Hvor og hvordan utdanne 
leger for fremtiden?”. Ho vektla at hovudmålet med legeutdan-
ninga må vere å bidra til betre helse for befolkinga, og ho trakk 
fram både internasjonale (legemangel, økonomi, aukande sosial 
ulikhet) og nasjonale (eldrebølge, ”færre hender”, samhandling 
med primærhelsetjenesten) utfordringar. Moment frå NTNU 
samt også homogeniseringsprosessen mtp utdanning i Europa 
vart presentert.

Forskning nytter og må satsas på!
Etter to dager med mange gode innlegg, satt ein igjen med 
følgende hovedbudskapet:
- Befolkinga må bevisstgjeres om forskingas nytteverdi
- Meir satsing på basalfag
- Implementering av forsking i utdanning som forskarlinjer og 
 dobbeltløp
- Fare ved redusert grunnbevilgning og ulike syn på strategisk 
 forsking
- Økt fokus på samhandling mellom helseforetak og universitet
- Leiinga si betydning for forskingssatsing og betydningen av 
 framtidig synkande oljeinntekter.

Vi takker for fine og interessante dager i Trondheim og ser fram 
til neste forskningspolitiske konferanse i april 2011 i Oslo!

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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i n v i t a s j o n 
til Det 21. orDinære 
årsmøtet Foreningen For 
leger i vitenskapelige stillinger

I tilslutning til årsmøtet arrangerer LVS konferansen

”Framtidens medisin skapes nå”

med følgende temaer:
- Forskning som kvalitetsindikator for helsetjenesten
- Basalmedisin i skjæringspunktet mellom universitet og  sykehus
- Utvikling av forskningskarrierer, hvordan skal det gjøres?
- Framtidens medisin skapes nå

28. - 29. april 2011 på Domus Odontologica

Program vil bli sendt ut så snart det foreligger. 
Hold av datoen!

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

torsdag 28. april 2010 kl. ca. 17.00

på Domus Odontologica, Auditorium GA02 A1.1001

til alle meDlemmer av lvs
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   AV AMUND GULSVIK, UNIVERSITETET I BERGEN

lvs` viktigste utForDringer
veD årsskiFte

Redaktøren av LVS-Info har bedt meg om å lage en fem punkts liste over LVS` viktigste 
utfordringer i 2011. Landsrådet i LVS utarbeidet for 10 måneder siden et prinsipp og 
arbeidsprogram med 8 mål og 18 punkter i arbeidsprogrammet som skal være retnings-
givende for arbeidet i LVS fram til 2015.

I 2011 ber jeg medlemmer og tillitsvalgte i LVS har fokus mot:

Gode valg av tillitsvalgte
I 2011 er det valg på tillitsvalgte i LVS både i det sentrale 
styret og ved de lokale styrene i Tromsø, Trondheim, Bergen 
og Oslo. De fem valgstyrene vil nå tre i aksjon slik at vi sam-
men kan finne og motivere LVS`s medlemmer til å ta på seg 
en jobb for fellesskapet.

 

Bedre arbeidsforhold
Tilstrekkelige resurser til drift av forskningsvirksomhet og 
vedlikehold av forskningskompetanse er et rimelig krav 
til arbeidsgiverne. Dette kravet må innfris dersom arbe-
idsgiver skal kunne rekruttere kompetente leger til faste 
legeforskerstillinger.

Større meritt av forskningskompetanse
I kompetansebedrifter som sykehus og kommunehelsein-
stitusjoner må forskningsutdannelse som krever tre årsverk 
eller mer (PhD), gi større meritt enn den gjør i dag. Det 
gjelder både til faste stillinger i spesialistutdannelsen (LIS), 
overlegestillinger og i ledelsen av helsetjenester (helseforetak, 
primærhelsetjenesten, helseforvaltning). Dette er en forutset-
ning for at vårt helsevesen skal få et tilstrekkelig antall leger 
til å velge forskerutdannelse og en helsetjeneste bygget på 
dokumentert viten.

Bedre felles-akademisk organisasjon av 
forskning, legeutdanning og 
helsetjenestetilbud
De fleste legeforskerne ved universitetene har to eller flere 
arbeidsgivere. En bedre koordinering med felles ansvar og 
ledelse for forskning, legeutdanning og helsetjeneste vil kunne 
gjøre legeforskervirksomheten mer attraktiv og effektiv, og vil 
fjerne en del frustrasjoner blant dagens LVS medlemmer.

Andre medlemmer i Legeforeningen med 
opp-gaver som LVS medlemmene
LVS har i 2010 hatt et medlemstall opp mot 700 medlemmer, 
og nærmere 16 % av disse er 70 år eller eldre. Samtidig er det 
omtrent et lignende antall leger i deltidsstillinger for forskn-
ing og undervisning med tilknytting til andre yrkesforeninger 
og da hovedsakelig YLF og OF. Disse medlemmene av 
legeforeningen har felles interesser med medlemmene av LVS. 
Antall leger i hovedstillinger for forskning og undervisning 
kan bli lavere ved universitetene og antall leger med automa-
tisk LVS medlemskap vil derfor synke. Antall leger med små 
vitenskapelige deltidsstillinger ved universitetene vil øke, 
men de vil være medlemmer av andre yrkesforeninger.  En 
god samhandling mellom LVS og OF, YLF og andre yrkes-
foreninger er derfor en forutsetning for at vi i felleskap best 
kan ivareta alle leger med arbeidsoppgaver innenfor forskning 
og utdannelse. 

Så ønsker jeg alle medlemmer og tillitsvalgte i LVS et godt år i 2011 
og takker for innsatsen for fellesskapet i 2010.
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Finansiering av 
medisinsk og helsefaglig forskning 

sett fra Forskningsrådet

Anders Hanneborg 
Divisjonsdirektør i Norges forskningsråd

NSG-seminar 3. november 2010

Totale FoU-utgifter i UH-sektoren etter 
finansieringskilde, 1991-2007. ProsentandelerInnhold

� Et blikk på finansiering av UH-sektoren og 
utviklingen de siste 15 årene

� Medisin og helsefag spesielt

� Forskningsrådets portefølje på helse

� Åpen konkurransearena (fri prosjektstøtte)

Svak vekst i midler fra utlandet

� 65 prosent av de totale FoU-utgiftene i UH-sektoren 
finansieres ved basisbevilgning

� Midler fra Forskningsrådet utgjør 17 prosent

� Midler fra Andre offentlige kilder øker over tid

� Midler fra utenlandske kilder 2-3 prosent fra 1997. Liten 
vekst de siste årene.

� Stor innsats for å gjøre norske forskningsmiljøer mer 
konkurransedyktige internasjonalt. Har utbyttet av dette 
vært mindre enn forventet? 

Totale FoU-utgifter i UH-sektoren etter 
finansieringskilde, 1991-2007. Millioner kroner
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UH-sektoren tyngst på virkemidlene med lavest 
vekst siste 4 år (2005-2009)

� SFF, YFF og FRIPRO:UH-sektoren mottar 86 prosent av 
midlene. Aktivitetenes budsjettvekst: 20 prosent

� Store programmer: UH-sektorens andel 41 prosent 
Aktivitetenes budsjettvekst: 87 prosent

� BIA: UH-sektorens andel 10 prosent

� SFI og FME: UH-sektorens andel 41 prosent. Aktivitetenes 
budsjettvekst 2007-2009 (2 år): 270 prosent
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Fagområdet Medisin og helse. Grunnbudsjettet fra 
Kunnskapsdep. og Helse- og omsorgsdep. (1999-2007) 

Mill. NOK

Utvikling i FoU-utgifter i UH-sektoren 1991-2007 
for fagområdene

� Samlet vekst 4x, grunnbudsjettets andel redusert med 6 
prosentpoeng

� Medisin og helse, Humaniora, Samfunnsvitenskap: Vekst 4x, 
andel grunnbudsjett 67-75%, reduksjon hhv 3-7 prosentpoeng,
NFRs andel lav og avtakende

� Matematikk og naturvitenskap: Vekst 2,5x, andel grunnbudsjett 
55%, reduksjon 10 prosentpoeng, NFRs andel stor og svakt stigende

� Teknologi: Vekst 4x, andel grunnbudsjett 52%, reduksjon 18 
prosentpoeng, NFRs andel stor og sterkt stigende

� Landbruk og fiskerifag: Vekst 2x, andel grunnbudsjett 55%, 
reduksjon 10 prosentpoeng, NFRs andel stor og svakt stigende.

� Relativt svak FoU-vekst og avtakende og lave grunnbudsjetter på 
fagområder hvor Forskningsrådets budsjetter har vokst mest. 

Driftsutgifter til FoU etter fagområde 1985-2007
UH- og instituttsektoren, faste priser i mill kroner

Medisin og helsefag

Teknologi

Matematikk/naturvitenskap

Samfunnsvitenskap Landbruk/fisk/vet.med.

Humaniora

mill. kr 

Kilde: NIFU STEP

Fagområdet Medisin og helse. Totale FoU-utgifter i 
UH-sektoren, 1991-2007. Millioner kroner
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Medisin og helse: FoU-årsverk i vitenskapelige/faglige 
stillinger fordelt på personalgrupper (UH-sektoren)
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Kilde: NIFU STEP

Fagområdet Medisin og helse. Totale FoU-utgifter i 
UH-sektoren, 1991-2007. ProsentandelerUH-sektorens andel av Forskningsrådets midler

er redusert

� UH-sektorens andel er redusert fra 44 prosent i 2005 
til 36 prosent i 2009

� Næringslivets andel hør økt fra 12 til 18 prosent

� Forskningsrådet  har hatt størst budsjettvekst innenfor 
tema- og teknologiområder der UH har hentet ut 
relativt lite midler
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Forskningsrådets satsinger på helseforskning

� Funksjonell genomforskning (FUGE)

---------

� Stamceller

� Miljø, gener og helse

� Kreft/NevroNor/Unikard

� Klinisk forskning

� Global helse og vaksinasjon

� Psykisk helse

� Rusmidler

� Folkehelse

� Helse- og omsorgstjenester

� Sykefravær

----------

� Velferd, arbeidsliv og migrasjon

Biomedisin

Klinisk
medisin

Samfunns-
medisin og 
helsefag

Translasjons-
forskning

Velferds-
orientert
helse-
forskning

Fri prosjektstøtte til helseforskning

Nasjonal åpen konkurransearena

FRIBIO – biologi og biomedisin
FRIMED – klinisk medisin og folkehelse

God vekst i 2011 og 2012!

Europeisk åpen konkurransearena ERC

Forskningsrådet finansierer kandidater til St G 
som innstilles i ERC, men ikke får midler

Forskningsrådets finansiering av forskning 
innenfor temaet Helse

820

885

965

mill. kr

Prosjektene er 

både i tematiske 

satsinger og i 

prosjektporteføljen

for øvrig

(fri prosjektstøtte, 

SFF, SFI, 

infrastruktur)

NB Forskningsrådet finansierer 

mange helserelevante prosjekter som 

ikke foregår på institusjoner/enheter 

som er definert under fagområdet 

Medisin og helse

Helse i Forskningsrådet fordelt på fagområder
(885 mill kr 2008)

� Humaniora 1

� Samfunnsvitenskap 56

� Mat./naturvitenskap 48

� Teknologi 219

� Medisin og helsefag 541

� Landbruks- og fiskerifag 15

� Annet 5 0

50

100

150

200

250

300

Basal biomedisin Klinisk medisin Samfunnsmedisin UspesifisertBiomedisin    Klinisk med   Samfunnsmed   Uspes.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2006 2007 2008 2009

Helse Vest
Helse Midt
Helse Nord
Helse Sør-Øst
Til sammen

Kilde: Samarbeidsorganenes sekretariater

Samarbeidsorganene RHF-UoH støtter klinisk forskning i 
egen region med øremerkete midler fra HOD supplert med 
”egne midler” fra RHF

mill kr

Styret i RHF Sør-Øst fordeler 

selv de egne midlene til 

strategiske formål, ca 1/3 av 

vist beløp

*
** *

Forskningsrådets virkemidler 
fyller flere funksjoner

� Programmer – rettet mot 

� spesifikke innsatsområder 

� dagens kjente utfordringer

� Fri prosjektstøtte – rettet mot

� å utvikle bred og 
langsiktig kunnskaps-
beredskap

� fremtidens utfordringer

Medisin og helsefag: 4,85 mrd kr totalt i 2007 (UoH, I)

Hvor pengene kommer fra Hvor pengene går

Kunnskaps-
departementet

-

1427 mill kr

Helse og omsorgs-
departementet

2436 mill kr

NFR  460 mill kr

Foreninger/gaver  281
Andre (bedrifter/utland) 217

Universiteter
og høyskoler 

2158 mill kr

Helseforetak med 
universitetsklinikk-
funksjon

1926 mill kr

Institutter (FHI m. fl.) 

770 mill kr

Kilde: NIFU STEP

Forskningsrådet har en liten andel

Totale FoU-utgifter i medisin og helsefag etter 
faggrupper 2001-2007 (mill kr) Også endret 

rapportering!
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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 forskjel-
lige, og de har alle sin egen historie. Det som kjennetegner stats-
forhandlingene er
- at de foregår mellom de fire hovedsammenslutningene og staten 
ved Fornyings-, kirke- og administrasjonsdepartementet (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 hovedsammenslutning 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 represen-
tanter for ca 100 000 ansatte mener. Selv med 27 500 medlemmer 
blir Akademikerne stat små i forhold.
- at forhandlingssystemet er sentralt styrt og lite markedstilpasset. 
I statens tariffområde angis ikke årslønn som kronebeløp, men som 
lønnstrinn. 
- at de vanligvis har tre elementer. Generelle tillegg, justeringsforhan-
dlinger og lokale forhandlinger.
- at systemet er under direkte politisk kontroll av Regjeringen. Og at 
innflytelsen fra LO vil variere med Regjeringens politiske farge.  

Utfordringer i staten
For Lege-
foreningen er den største utfordringen i ”tariffområdet stat” systemet! 
Legeforeningen og Akademikerne ønsker systemendring, men de tre 
andre hovedor-
ganisasjoner har 
interesse av å 
bevare dagens 
system - et sys-
tem der partene 
sammen skal 
finne sentrale 
løsninger som 
skal gjelde likt, over alt. Eksempelvis at lønnsøkningen gis som 
generelle 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 
sann-heten er at lavt-lønnsgruppene 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 
hovedsammenslutningene. 
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 høyere. Lederne av 
de ulike statsvirksomhetene må ha denne muligheten til rekruttering 
og premiering. Det er lokal arbeidgiver som har grunnlag for å vur-
dere 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 systemet gjen-
nom 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 forhandlinger! 
Hvis statlige arbeidsgivere får øynene opp for rene lokale forhan-

dlinger, og hvis arbeidsgiverne sier til fagdepartementet, til FAD, og 
til media at dette er noe de også ønsker – da blir et 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

ForHanDlinger om arBeiDs-
vilkår i staten

  AV JON OLE WHIST, ADVOKAT OG FORHANDLINGSKOORDINATOR AKADEMIKERNE STAT, LEGEFORENINGEN

I skrivende stund, fredag 30. april 2010, har samtlige fire hovedsammenslutninger i statens tariffområde valgt 
å bryte forhandlingene. Det betyr at partene ikke har klart å finne en løsning, og at riksmekleren 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. 

 ”
Lokale forhandlinger 

bidrar til at kompetanse 
verdsettes høyere  ”

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 forhandlinger
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staten) som fordeles mellom generelle tillegg på lønnstabellen, en 
avsetning til lokale forhandlinger og en avsetning til justeringsforhan-
dlinger. De generelle tilleggene gis med såkalt virkningsdato (dato for 
etterbetaling) 1. mai, resultatet fra lokale forhandlinger gis gjerne med 
virkningsdato noe senere, og det samme gjelder resultatet av juster-
ingsforhandlingene. Med ulike elementer som har ulike virknings-
tidspunkt, er det greit å kjenne til forskjellen på årslønnsvirkning og 
datovirkning 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 % årslønnsvekst, betyr det 
at arbeidsgiver har 2.000,- ekstra til deg i 2010. Dersom du får dette 
med virkning fra 1.1.10 øker månedslønnen 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 betydn-
ing for lønnen året etter. Denne forsinkede kostnaden ved lønnsop-
pgjøret 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 % datolønnsvekst 
pr 1. mai, og et overheng på 1 % inn i det påfølgende 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 hoved-
sammenslutningene fremmer krav, er det arbeidsgivers 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 still-
ingskode 
0167 som 
ligger un-
der 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 termi-
nalleder, men konseptet er det samme for legekodene. 
Det kostnadsberegnes fortløpende hvor mye 
de ulike justeringene 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, 
førsteamanuensis, 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. 

Hvordan arbeider Legeforeningen?
Legeforeningens forhandlingsstrategi og prioriteringer er resul-
tatet av en politisk prosess i Legeforeningens styrende organer. I 
Legeforeningen ligger forhandlingsfullmakten hos sentralstyret. 
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 behandlet i de rådgivende forhandlingsut-
valgene som alle ledes av presidenten, og der de berørte yrkesforenin-
gene er representert. I forhandlingsutvalg for stat sitter det represen-
tatner for LVS, LSA, YLF og Of. Forhandlingsutvalget avstemmer 
og prioriterer 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 gjennom 
Akademikerne og deltar i Akademikernes forhandlingsutvalg. FHR 
er bemannet med både juridisk og økonomisk kompetanse, og har 
innsikt i strategisk og politisk arbeid med forhandlinger. Gjennom 
teamarbeid utnyttes denne kompetansen 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 
muligheter 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 forhandlings-
bordet. Når kravene er oversendt Akademikerne, blir de, sam-
men med kravene fra øvrige Akademikerforeninger, gjenstand for 
diskusjoner i Akademikernes forhandlingsutvalg, 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 nedprioritert, 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 tariffområde 
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 formuleringer, som å snakke tall og økonomi. 
Det er et område der spillet ikke bare foregår rund forhandlingsbor-
det, 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 ønsket at staten skulle få 
erfaringer med lokal lønnsdannelse. Når du leser dette bladet er det 
kanskje allerede i gang forsøksordninger, 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 
forhandlinger i staten – det gir uttelling på sikt! ”

I justeringsforhandlingene 
er det om å gjøre å ha gode 

argumenter
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Universitet versus sykehus
I alt for lang tid har universitetene med sine medisinske fakulteter 
og sykehusene i universitetsbyene levd sine særskilte og adskilte 
liv. Med universitetsansatte som budbringere, koordinatorer og 
meglere i delikate spørsmål om hvem har ansvar for hva og hvem 
betaler for hva. Ofte i et underlig sammensurium uten klare avtaler 
mellom to arbeidsgivere. To søyler på hver sin side med forskjellig 
tenkemåte, prioriteringer, kultur og ikke alltid med den nødvendi-
ge anerkjennelse 
og respekt for 
hverandre. 
I gamle dager var 
de medisinske 
professorer sjefer 
på sine sykehu-
savdelinger, og 
den akademiske 
medisin hadde 
en fast fot i den kliniske hverdagen.  Med omorganiseringen kom 
nye ledere, og akademikerne i medisin mistet fotfeste. Akademisk 
kompetanse ble lite verdsatt, da motto i ledelsesfilosofi var : Alle 
kan lede alt. Man kan undre seg over vedtak som ekskluderte me-
disinske professorer fra å søke lederstillinger med begrunnelse at de 
ville være dårlige ledere. Hvor var de medisinske fakultetene? Har 
man forsøkt å forklare at det var en dårlig dokumentert påstand? 
Var det slikt å forstå at alle andre yrker egnet seg bedre til å være 
gode ledere enn medisinske professorer? Riktig nok lyktes det noen 
akademiske medisinere å komme gjennom nåløye, spesielt i Oslo 
området. 
 
Forskningen forsvinner i klinikken
”Slå sammen universitet og sykehus? Tror du ikke at universitetet vil 
bli spist opp av sykehuset og vil miste sin identitet?” er et bekymret 
spørsmål fra mange universitetsansatte. Men etter den statlige 
overtagelsen av universitetssykehusene har den skjøre sameksistens 
mellom universitetene og sykehusene i de fire universitetsbyene 
endret seg. Sykehusene har befestet sin nye rolle som forskningsin-
stitusjoner og forsterket den administrative forskningsledelse. 
Erfaringene etter flere år viser at selv om forskningsaktiviteten har 
økt betydelig, er veien lang til å 
betrakte forskning som en integrert oppgave på den enkelte klini-
ske avdeling. Uten klart definert forskningsansvar med budsjett og 
finansiering på avdelings- og klinikknivå er modellen vanskelig å 
gjennomføre. 
Universitetene har på sin side styrket administrasjon og rustet 
seg opp. Og hva med forskere og studentene? De ble hengende 
mellom disse to søyler med to arbeidsgivere. Forskere må forholde 
seg lojalt til administrative vedtak fra begge arbeidsgivere, skrive 

søknader i 
forskjellig format 
og delta i møter 
på begge sider 
av skillelinjen. 
Og det telles på 
alle bauger og 
alle vil gjerne 
være synlige på 
publikasjoner og få uttelling som gir penger i kassen. 
Aktivitetsrapportene er viktige, og de vitenskapelige ansatte rap-
porterer og rapporterer og fyller ut skjema etter skjema. Men det 
spares på stillingene og uansett hvor liten stillingsbrøkdel en pro-
fessor kan ha, ja helt ned til 5%,professorat,  så blir det ikke flere 
hoder til å veilede mange PhD kandidater, forskerlinjestudenter, 
studenter med hoved- og masteroppgaver, kolleger fra satellitt – 
sykehus og annet personell med forskningsinteresse.

Kan vi få til noe bedre?
Med utgang-
spunkt i dagens 
organisasjons-
modell i Norge 
synes muligheten 
til å danne en 
fellesinstitusjon 
mellom univer-
sitetet og univer-
sitetssykehus som 
det mest fornuftige forslaget for å gjennomføre pålagte oppgaver på 
en best mulig og rasjonell måte. 
Og da har noen kloke hoder foreslått at alt dette kan egentlig 
rasjonaliseres og forenkles ved at sykehuset og universitetet integr-
eres mest mulig, med felles administrasjon og ledelse. 
Med felles mål, strategi og visjoner – og med en haug innsparte 
penger til å bruke på forskning og undervisning. En modell lik den 
de har i Nederland, hvor alle medisinske fakulteter er i dag integr-
erte med universitetssykehusene. 
Våren 2010 presenterte en arbeidsgruppe nedsatt fra felles leder-
møte for St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet rapporten 
”Det integrerte universitetssykehus” med konkrete forslag til 
forbedringer. Mange vil kjenne seg igjen i beskrivelsen av velkjente 
problemområder. Spørsmålet som gjenstår er: Vil dette være 
tilstrekkelig eller trenges det mer dyptgripende omstrukturering for 
å få skuta på rett kjøl? LVS har diskutert dette ved flere anled-
ninger. Hva mener våre medlemmer? Er tiden inne ”to look to 
Netherlands ”?
LVS trenger dine innspill!

Det integrerte 
universitetssykeHuset 
–  et juleønske?

  AV ANNA MIDELFART, STyREMEDLEM, LVS

 ”
To søyler på hver sin side 

med forskjellig tenkemåte, 
prioriteringer, kultur og ikke 
alltid med den nødvendige 

anerkjennelse og respekt for 
hverandre  ”

Uten klart definert forskn-
ingsansvar med budsjett og 
finansiering på avdelings- og 
klinikknivå er modellen van-

skelig å gjennomføre

 ”
Med felles mål, strategi og 
visjoner – og med en haug 
innsparte penger til å bruke 
på forskning og undervisning



 AV JANA MIDELFART HOFF, REDAKTØR

navn: Espen Alseth
Stilling: tturnuslege/ nybakt doktorand, Seksjon for nevrologi, Universitetet i Bergen

HVA VAR DEN BESTE PUBLIKASJONEN 
DU LESTE I 2010?

Vanskelig spørsmål, en av de siste jeg leste som var svært inter-
essant var iallefall denne: Multiexon deletions account for 15% 
of congenital myasthenic syndromes with RAPSN mutations 
after negative DNA sequencing. Gaudon et al., J Med Genet. 
2010 Dec;47(12):795-6. Epub 2010 Oct 7. 

HVA DISPUTERTE DU På OG NåR?
Jeg disputerte 11. november (2010) med avhandlingen 
“Genetic associations in myasthenia gravis; implications for 
pathogenesis”.

HVA VAR DITT HOVEDFUNN?

Vi fant en assosiasjon mellom myasthenia gravis og lav-
ekspresjons interleukin-10 genotyper. Den assosierte geno-
typen varierte mellom de ulike subgruppene av pasienter. 
Videre fant vi at pasienter med thymom (paraneoplastisk 
myasthenia gravis) og pasienter med titin-antistoffer hadde 
en signifikant høyere hyppighet av flere, individuelt assosi-
erte genotyper, i kombinasjon. Loci som ble undersøkt er 
lokalisert på ulike kromosom, og funnet er derfor ikke en                                                                                 
effekt av koblings-ulikevekt.                                                                                                  
På denne måten viste vi at paraneoplastisk og titin-antistoff 
positiv myasthenia gravis er polygene sykdommer. 
Vi undersøkte også seronegative myasthenia gravis-pasienter for 
mutasjoner i genene RAPSN og DOK7, siden slike mutasjoner 
kan gi kongenitt myastheni med sen debut. Det er viktig å skille 
disse sykdommene, særlig for å unngå unødig thymektomi og 
immmunsuppressiv medikamentell behandling. Forekomsten 
av kongenitte myasthene syndromer var lav i vår kohort, og 
undersøkelse for dette er nødvendig kun i spesielle tilfeller.

1

2

3

SKAL DU FORSKE VIDERE?

Ja!4
19

HVORFOR BøR LEGER FORSKE?

Fordi vi har et ansvar for utvikling av vårt eget fag. I tillegg er 
det jo veldig spennende!5

 ”
Paraneoplastisk og 
titin-antistoff positiv                                                                      
myasthenia gravis er 
polygene sykdommer
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lokale ForHanDlinger veD 
universitetet i Bergen (uiB)

Forhandlingene startet også i år medio juni med forbere-
dende møte mellom arbeidsgiver og organisasjonene, 
nærmere bestemt den 16. juni 2010. Videre ble det tatt 

kontakt med organisasjonene den 21.6., 22.6. og 30.6. som 
ledd i forberedelser til forhandlingene. Det ble den 18.8. igjen 
innkalt til forberedende møte med organisasjonene, og den 6.9. 
ble det utvekslet krav mellom arbeidsgiver og organisasjonene. 
Den 9.9. var det utarbeidet felles kravliste, fakultetsvis liste 
samt totalliste som ble overlevert organisasjonene. I tiden 9.9. 
t.o.m. 22.9. ble det fra arbeidsgivers side utarbeidet et første 
tilbud som omfattet 70% av potten. Dette er et arbeide som 
foregår ”bak lukkede dører” og som organisasjonene ikke er 
med på. Her blir arbeidsgivers primære prioriteringer ivaretet-
att.  Den 28.9. fikk organisasjonene overlevert dette ”tilbudet”. 
Den 29.9. ble det forhandlet forhandlerkrav hvor ingen har 
anledning til å forhandle egne lønnskrav. Mellom den 1.10. og 
den 20.10. ble det forhandlet fakultetsvis med organisasjonene 
hvor opptil 90% av potten ble disponert. 

Møtet med fakultetet er et viktig møte hvor det eksisterer 
muligheter for å endre på de disposisjoner som arbeidsgiver har 
gjort i utgangspunktet, og som slett ikke alltid ligger nært opp 
til Legeforeningens krav. Arbeidsgiver synes nærmest ”slavisk” 
å følge instituttstyrernes krav, som ofte kan komme på tvers av 
LVS’ prioriteringer. LVS får inn søknader fra medlemmene som 
innholder argumentasjonene for høyere lønn pluss at de tillits-
valgte søker i offisielle kilder hvor blant annet Pub Med er en 
viktig kilde for å kontrollere den vitenskapelige aktiviteten til 
medlemmene. Det sitter igjen et inntrykk av at Legeforeningen 
har de beste opplysningene om våre medlemmers CV og merit-
ter når en kommer til forhandlingsbordet. 
Personal og organisasjonsavdelingen (POA) sammenstiller 
det som fakultetene og organisasjonene kommer frem til og 
sender ut totalliste innenfor 90% av potten som overleveres 
organisasjonene. Dette skjedde den 22.10. De avsluttende 

forhandlingene med POA ble holdt den 26. og 27.10. Disse 
forhandlingene ledes vanligvis av avdelingsdirektøren ved POA/
UiB. I år hadde hun forfall slik at forhandlingene ble ledet av 
økonomidirektør. Forhandlingene ble avsluttet med under-
skriving av protokoll den 27. oktober 2010.
Helt til slutt var organisasjonene med på forhandlingene på 
”neste ledernivå” (fakultetsdirektørene, avdelingsdirektøren, 
dekanene) den 29.10., ledet av universitetsdirektøren.  
Når dette ”maraton” var brakt i havn så var det etter 135 dager 
og til sammen 13 kontakter og møter mellom arbeidsgiver på 
forskjellige nivåer og organisasjonene.
Hovedsammenslutningene Parat, Unio og NTL forhandlet for 
alle sine medlemmer, mens Akademikerne Stat tradisjonen tro 
valgte å splitte seg opp slik at de enkelte tjenestemannsorgan-
isasjoner forhandlet hver for seg. 

En stor del av legeforskerne hadde i år innsendt søknad om 
lønnsforhøyelse, og de personlige kravene avspeilet i stor grad 
den frustrasjon som hersker når det gjelder avlønningen av 
professorer og førsteamanuenser. Gjennomsnittslønnen til en 
medisinprofessor ved UiB  er lavere enn det en lege i spesialiser-
ing (LIS) midt i sin utdannelse i Helse Bergen tjener. Lønnen 
til førsteamanuensene ligger langt under det en LIS tjener.
Potten for hele UiB var i år på 13 millioner. UiB var ikke selv 
villig til å tilføre lønnsmidler fra driftsbudsjettet i årets forhan-
dlinger.  Siste år var den på 18 millioner, m.a.o. en nedgang på 
5 millioner (27%). Dette gir et klart varsel om at våre politiske 
myndigheter og de sentrale forhandlingspartnere ikke tar lønns-
situasjonen ved universitetene på alvor. UiB som arbeidsgiver 
prøver å bøte litt på dette ved å utlyse professorstillingene i l.tr. 
72 – l.tr. 74, mens det tidligere var vanlig å nyansette profes-
sorene i laveste lønnstrinn som p.t. er l.tr. 66. Men dette blir jo 
bare å bøte litt på en lønnsmessig ”nedvurdering ” av legeforsk-
erne fra grovt uforståelig til fortsatt uforståelig. 

  AV EINAR SVENDSEN, EVA GERDTS, AMUND GULSVIK

Lokale forhandlinger ved UiB er blitt en årlig pliktøvelse for Legeforeningen hvor det forhandles dårlig lønn 
til legeforskerne. Årets oppgjør var intet unntak i så måte. Årets lokale oppgjør var gitt som føring at kvinner 
skulle prioriteres. Det forelå ingen føring om prioritering av legeforskerne generelt. 
Dog var det enighet mellom arbeidsgiver og Legeforeningen om å løfte de legeforskerne som lå lengst nede 
på lønnsstigen. Etter årets oppgjør er likevel forskjellen mellom topp og bunn for legeforskere på professor-
nivå ca. kr. 350 000.-, og gjennomsnittslønnen for en professor ligger lavere enn for unge leger under spesial-
istutdannelse i Helse Bergen.

Høsten 2010
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PUSTEHULLET
2010 går mot slutten, og mens vi legger det gamle bak 
oss og stiger inn i det nye, passer det godt med et dikt 
av Emily Dickinson: (1830–86). 

Hope  is the thing with feathers 
That perches in the soul, 
And sings the tune without the words, 
And never stops at all, 
 
And sweetest in the gale is heard;      5
And sore must be the storm 
That could abash the little bird 
That kept so many warm. 
 
I ’ve heard it in the chillest land, 
And on the strangest sea;         10
Yet, never, in extremity, 
It asked a crumb of me. 

                    (Complete Poems. 1924)

Etter den fordelingsnøkkel det arbeides etter og ut fra 0.9% av 
lønnsmassen hadde legeforskerne i utgangspunktet ca. 1.1 mil-
lion  kroner å fordele fra en total lønnsmasse på ca 120 million-
er. Men i og med at 70 % av potten ble fordelt av arbeidsgiver 
i første tilbud kom Legeforeningen klart på etterskudd med 
sine krav idet kun et fåtall av de som Legeforeningen hadde 
prioritert var tatt med i dette første tilbudet. Legeforeningen 
lykkes til tross for det å få et bra gjennomslag på slutten av 
forhandlingene da vi oppnådde helt opp til 1.1 million.  Her 
er det bare tatt hensyn til en pro rata fordeling og den sentrale 
lavtlønnsprofilen er videreført i de lokale forhandlingene. 
Arbeidsgiver og de øvrige hovedorganisasjonene var ikke villig 
til å prioritere avlønningen av legeforskerne hvor konkurranse-
forholdene er helt annerledes  enn for yrkesgrupper med andre 
basisutdannleser.

Antallet legeforskere ved UiB er p.t. 331 i tallet. Kun 34 (10 
%) av kollegene fikk fra 1 til 4 lønnstrinn. Multiple lønnstrinn 
gikk først og fremst til kvinnelige legeforskere i henhold til den 
føring som var gitt fra sentralt hold, nemlig at kvinner skulle 
prioriteres med 50 % av potten.

Sluttkommentar.
Nok en gang har Legeforeningen opplevd et ”grått” lokalt 
lønnsoppgjør. Det mangler ikke på opplysninger og advarsler til 
politiske myndigheter og arbeidsgiver om den bekymringsfulle 
lønnssituasjon for legeforskerne innen akademisk medisin. De 
som styrer pengesekken lytter ikke på det øret. Det betyr at 
legeforskerne har som eneste mulighet å søke seg kombinerte 
stillinger hvor de gjennom helseforetakene eller allmennpraksis 
kan oppnå en lønn som er i nærheten av å avspeile den høye 
kompetanse de står for. Dette driver i retning av at professor 
stillingene blir betydelig mindre attraktive i fremtiden. De 
som innehar disse stillingene i dag er i stor grad menn som 
nærmer seg pensjonsalderen. Det er ikke lett å forestille seg at 
kvalifiserte legeforskere står i kø for å overta med de nåværende 
eksisterende lønnsforhold. Kanskje er det nettopp dette den 
politiske ledelse i dag ønsker, nemlig at biologer og realister 
overtar disse stillingene. Å lære den oppvoksende legestab 
medisin tegner seg derfor i økende grad til å bli en oppgave for 
leger med hovedstilling i helseforetaket. Å løfte legeforskerløn-
ningene i det statlige tariffområdet til lønnsnivået for andre 
legeyrkesgrupper ser ut til å bli en nesten umulig oppgave.

Når det gjelder den rent praktiske gjennomføringen av de 
lokale forhandlinger må det sies at de er svært belastende p.g.a. 
det lange forløpet, og ikke minst det forhold at store deler av 
forberedelsene skjer i ferietiden. Imellom møter og kontakter 
med arbeidsgiver må tillitsvalgte arbeide med søknader, priori-
tering og beregning av lønnsmasse. Fra den første kontakt den 
16.6. til protokollen ble underskrevet den 28.10. forløp som 
allerede nevnt 135 dager. Det må være mulig å gjøre dette mer 
rasjonelt. Helseforetaket har vist at det er mulig å fordele en 
betydelig større pott på betydelig kortere tid utenom ferietiden. 
Dog forhandles det i helseforetakene for grupper av leger, mens 
forhandlingene på universitetet er på individplan.
Det forhold at arbeidsgiver på UiB ikke gir oss tallmaterialet for 
lønnsmasser til ansatte med ulik basisutdannelse er nedslående. 

Her er Helse Bergen forbildlig idet vi får lønnsmasser for 
de enkelte legegrupper, og Legeforeningen får være med å 
kvalitetssikre disse. 
Når alt dette er sagt så skal det fremheves at de avsluttende 
forhandlingene med fakultetet og med UiB sentralt gikk i et 
fint forhandlingsklima. Igjen fikk man eksempler på at den 
som klarer å produsere litt humor midt i alvoret, den har lagt et 
vinnerspor. 

Forhandlingsteamet i Bergen ønsker alle i Legeforeningen en 
fin adventstid og julehøytid.
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tilDeling av orkiDéprisen 
til anna miDelFart på årsmøtet

Årets prisvinner ble Anna Midelfart, grunnlegger av LVS, 
nåværende styremedlem i LVS og professor i øyesykdommer 
ved NTNU. I sin tale ved prisutdelingen fremhevet leder 
Amund Gulsvik at prisvinneren har en unik kreativitet, engasje-
ment og utholdenhet, samtidig er hun sjelden omsorg for alle.
   Anna Midelfart  studerte først kjemi i h.hvis Praha, Kiel og 
Trondheim. Hun ble ferdig sivilingeniør ved daværende NTH 
i 1971, men startet umid-
delbart etterpå å studere 
medisin, først ved 
Universitetet i Bergen og 
deretter ved Universitetet 
i Trondheim. Hun ble 
utdannet som lege i 
1978, og spesialist i 
øyesykdommer i 1988. 
Samme år forsvarte hun 
også  doktorgradsavhan-
dlingen” Studies of the 
mechanisms of ion and 
fluid transport in the 
bovine cornea”.
Fra 1996 har hun vært 
professsor i oftalmologi 
ved Det medisinske 
fakultet, NTNU og over-
lege ved Øyeavdelingen, 
St. Olavs  Hospital i 
Trondheim. Hun har en 
bred vitenskapelig produksjon og var også prodekanus ved 
fakultetet i 1993.
   Anna Midelfarts fremste innsats for leger i vitenskapelige 
stillinger var som initiativtager og oppretter av foreningen 
Leger i vitenskapelige stillinger. I februar 1990 dannet hun med 
førsteamanuenser og stipendiater en arbeidsgruppe for å ivareta 

interesser og arbeidsforhold for leger i vitenskapelige stillinger. 
Det ble sendt søknad  til Legeforeningen om etablering av en 
Spesialforening og Sentralstyret godtok opprettelsen av en slik 
forening. Det konstituerende møte med valg av styret fant sted  
i Trondheim 26. oktober 2010. Hun ble foreningens første 
valgte leder fra 1990 til 1994. I 1993 gikk foreningen fra å være 
en Spesialforening til å bli en Yrkesforening på lik linje med 

blant annet Of, Ylf og Af. 
Anna var styremedlem i 
LVS fra 2002 til 2005, 
og pånytt leder av LVS 
fra 2005 til 2009. Fra 
en liten gruppe med 
mindre enn 100 leger 
er nå organisasjonen  
blitt en landsomfat-
tende forening med 
700 medlemmer. Anna  
har vært helt sentral i 
organiseringen av de 
Forskningspolitiske sem-
inarene og som bidrag-
syter i foreningsbladet 
LVS Info. Hun har i 
flere år vært medlem av 
landsstyret i Den norske 
Legeforening. Hun har 
til enhver tid og i alle 

fora vært en ildsjel for å 
synliggjøre og bedre arbeidsforholdene for leger i vitenskape-
lige stillinger. Hun har ved en rekke anledninger også forfektet 
interessene til leger i vitenskapelige stillinger i fagtidsskrifter 
og i massemedia, og bidratt til forskningspolitisk arbeid i 
Legeforeningen.

  VED AMUND GULSVIK, LEDER LVS OG JANA MIDELFART HOFF, REDAKTØR

Orkideprisen ble innstiftet av styret i LVS i 2006. Statuttene for prisen er at den tildeles personer for påskjøn-
nelse for fremragende interesse for leger i vitenskapelige stillinger i medisin i Norge. Komiteen består av 
LVS- leder, et styremedlem og et medlem av landsrådet. Årets komité var professorene Anne Spurkland, Eva 
Gerdts og Amund Gulsvik.
Prisen er tidligere utdelt til rektor professor Bjarne Waaler i 2006, dekanus, professor Jon Lekven i 2007, 
prodekanus, professor Britt Ingjerd Nesheim i 2008 og tidligere leder av LVS, professor Kaare Gautvik i 2009.
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pan forte Di Sienna

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...

 AV ANNE SPURKLAND, LVS STyREMEDLEM

100 g mandler
100 g valnøtter
50 g dadler
100 g tørkete frukter (rosiner, aprikoser 
eller svisker)
1/2 ss kanel
1 ts malt koriander
1/4 ts nellik
1/4 ts muskat
70 g hvetemel eller finmalt maismel
100 g honning
100 g melis

Sett ovnen på 160 oC. Legg et bake-
papir i bunnen av en rund springform, 
på 18-20 cm diameter. Smør kantene 
av formen med olje. Skold mandlene. 
Hakk mandler og valnøtter.Ta ut 
steinene av dadlene og hakk dem i små 
biter. Hakk den tørkete frukten i min-
dre biter.Bland nøtter, frukt, krydder og 
mel. Smelt honningen over svak varme 
sammen med melis. Blandingen skal 
ikke koke, bare smelte. Hell honningen 
over mel/nøtteblandingen og bland godt 

sammen. Fordel 
røren i kakeformen. 
Stek kaken ved 160 
oC i 30 min. Pass 
på at kaken ikke 
blir for mye stekt, 
den skal være ganske lys og myk når den 
taes ut av ovnen. Stekes den for lenge 
blir den veldig hard. Kaken er holdbar 
lenge så lenge den oppbevares i en tett 
kakeboks. 
(8-10 personer)

Annethvert år de siste årene har jeg tilbrakt noen dager utenfor Sienna 
på et vitenskapelig møte som arrangeres i et kloster eid av Univer-
sitetet i Sienna. En av dagene i løpet av møtet drar  vi inn til Sienna 
og tilbringer ettermiddagen der. Da er det umulig å unngå å støte på 

denne kaken. Det er en klassisk fruktkake, som selges som matsuvenir fra Sienna. Kaken er kompakt, og spises 
i små stykker som gjerne kan dyppes i kaffen for at den skal bli lettere å tygge. Dette er en variant av honning-
kake, som fylles med nøtter og tørkete frukter. Det er honningen som binder ingrediensene sammen. Gluten i 
melet har liten betydning for at kaken skal henge sammen, så hvetemel kan byttes ut med andre meltyper. Det 
tar 1 1/2 time å lage kaken. Kaken har en fin kryddersmak og passer godt til jul, selv om den ikke hører med til 
vårt norske julekakerepertoar. Hvis kaken lages med maismel, er den fri for egg, melk og gluten. 
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LVS Orkidépris 2011
LVS’ pris for fremme av forskningens kår

Landsrådet i LVS besluttet i 2006 å utdele Orkidéprisen. Den vil bli 
utdelt på årsmøtet i april 2011. Statuttene for prisen er som følger:

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

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

3.  LVS styret fastsetter prisbeløpet og sørger for kunngjøringen
 Forslag sendes til: LVS’ orkidépris, v/leder Amund Gulsvik, 
 Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykrhus, 5021 Bergen
 innen 15.01. 2011.

årsmøtet 2010: 
Tildeling av orkidéprisen 

til Anna Midelfart

Les hele artikkelen 
på side 22


