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STYRET & SEKRETARIAT I LVS FOR 2017–2019

Leder
Liv Ariane Augestad
Førsteamanuensis ved Institutt for 
helse og samfunn, Universitetet i Oslo 
Telefon arbeid: 22 84 50 39 
Mobil: 452 85 389
E-post: livariane@gmail.com

Medlem
Tiina Rekand
Forsker og overlege ved  
Nevrologisk avdeling, Haukeland 
universitets sykehus
Telefon arbeid: 55 97 50 00
Mobil: 92 84 61 81
E-post: tiina.rekand@helse-bergen.no 

Medlem
Erik Sveberg Dietrichs
Førsteamanuensis og forskningsgruppeleder 
ved Eksperimentell og klinisk farmakologi,  
Universitetet i Tromsø og LiS-lege i Klinisk 
farmakologi ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge. 
Mobil: 414 02 062
E-post: erik.dietrichs@gmail.com

Medlem
Espen Haavardsholm 
Overlege Diakonhjemmet Sykehus
Professor II ved Universitetet i Oslo
Mobil: 997 98 329
E-post: espen@haavardsholm.no

Medlem
Marius Widerøe
Førsteamanuensis II i medisin ved NTNU
Daglig leder MR Kjernefasiliteten
Gruppeleder for «Laboratory for  
in vivo experimental MR»
Mobil: 402 31 923
E-post: marius.wideroe@ntnu.no

Varamedlem 

Kari Ravndal Risnes
Overlege ved barneklinikken, St. Olavs 
Hospital - kombinert med stipendiat, 
deretter postdoc ved institutt for  
samfunnsmedisin NTNU 
Mobil: 951 70 397
E-post: kari.risnes@ntnu.no

Varamedlem
Ole Martin Steihaug
Forsker ved Haraldsplass Sykehus  
og ph.d. student i geriatri ved  
Universitetet i Bergen 
Mobil: 957 79 053
E-post: osteihaug@gmail.com

Rådgiver,  
sekretariatsleder
Bente A. Kvamme 
Den norske legeforening, avdeling  
for Jus og arbeidsliv
Telefon arbeid: 23 10 91 62
Mobil: 92 25 12 99
E-post: bente.kvamme@legeforeningen.no

Redaktør og varamedlem
Bendik Brinchmann
Forsker ved Avdeling for luft forurensing 
og støy, Divisjon for  miljømedisin,
Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Lis-lege ved BUP-Bærum, Vestre Viken.
Mobil: 46 74 36 32
E-post: bendikbrinchmann@gmail.com 

Sekretær
Kristin Wiik
Den norske legeforening, avdeling  
for Jus og arbeidsliv
Telefon arbeid: 23 10 91 56
Mobil: 95 20 40 60
E-post: kristin.wiik@legeforeningen.no 

leger i vitenskapelige stillinger

LVS’ hjemmeside se: www.legeforeningen.no/lvs

Landsstyret er Legeforening- 
ens øverste organ, og ved-
tar styrende dokumenter 
for organisasjonens arbeid, 

herunder prinsipprogram og arbeidsprogram. 
Det fireårige prinsipprogrammet utfylles av det 
toårige arbeidsprogrammet, med konkrete mål 
og virkemidler. På Landsstyremøtet i Kristian- 
sand i juni ble prinsipprogrammet fra 2015-2019 
ble videreført uendret, men det ble vedtatt nytt 
arbeidsprogram for perioden 2019-2021.

Forslag til nytt arbeidsprogram var på høring hos 
foreningsleddene tidligere i år, og det var med en 
viss skuffelse å notere at saker som angikk lege-
forskere og undervisere knapt var nevnt. LVS 
leverte et innspill for å få inn endringer i arbeid-
sprogrammet:

«…Som fagmedisinsk forening er det viktig at 
Legeforeningen jobber med å få frem medisinsk 
forskning i Norge, og særlig implementering av 
forskning og ny kunnskap i helsetjenesten. Legit-
imiteten av vår profesjon hviler delvis på dette. 
Som forening hvis interesse er å fremme arbeids-
vilkår for leger, skylder vi også den betydelige an-
delen legeforskere å fremme forhold innen forsk-
ning og undervisning…» 

Arbeidsprogrammet er Landsstyremøtets in-
strukser for hva organisasjonen sentralt skal ha 
på agendaen i sitt daglige virke. Det er derfor 
gledelig at LVS ble hørt, og at alle punktene som 
ble foreslått fra vår side er blitt inkludert i det 
vedtatte arbeidsprogrammet. Følgende er utdrag 
fra arbeidsprogrammet som i størst grad berører 
medlemmer av LVS:

STYRKE FORSKNING OG FORBEDRINGSARBEID
Forskning er helsetjenestens grunnpilar og en 
forutsetning for å takle dagens og morgendagens Forsidebildet er tatt i Lysefjorden.

utfordringer. Legeforeningen skal jobbe for å:

• Implementere ny kunnskap og forsknings- 
 resultater i pasientbehandling og organisering  
 av helsetjenesten. Øke andelen fordypnings- 
 stillinger hvor forskning, fag- og kvalitetsutvikling  
 kombineres med klinikk.
• Tilrettelegge for bruk av tilbakemeldinger som  
 kvalitetsforbedringstiltak i helsetjenesten.
• Bygge ned ubegrunnede eller uforholdsmessige 
 personvernmessige hindringer for forskning og  
 forbedringsarbeid.
• Bidra til at Senter for kvalitet i legekontor (SKIL)  
 sikres finansiering og blir en nasjonal drivkraft i  
 forbedringsarbeidet i allmennlegetjenesten og  
 legevakt. 
• Bidra til at undervisning, forskning og kvalitets 
 forbedringsarbeid blir en attraktiv karrierevei for  
 leger.
• Bidra til at profesjonsutdanning i medisin, klinisk  
 erfaring og spesialistkompetanse skal være  
 meritterende i akademia.
• Bidra til at leger i akademia har gode lønns- og  
 arbeidsvilkår med faste stillinger som hoved- 
 regel.
• Øke praksis i primærhelsetjenesten i løpet av  
 medisinstudiet til et minimum på 10 uker.
• Bidra til bedre kjønnsbalanse og likestilling i  
 grunnutdanningen, i de ulike spesialiteter og i  
 lederstillinger.  
• Bidra til at medisinstudenter også undervises av  
 leger i parakliniske fag.
• Styrke forskningssamarbeid mellom ulike fag- 
 områder.

Det nye styret har mange saker å jobbe med, men 
med dette arbeidsprogrammet i hånden er det 
hjelp å få fra større hold innad i foreningen. 

Med dette takker jeg for meg, og ønsker det nye 
LVS-styret som tar over fra høsten lykke til!

KJÆRE LVS-MEDLEM

LVS’ KONTOR

Veien videre
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I skrivende stund nytes 
sommeren på Nordkysten 
av Bretagne, med utsikt over 
barn som leker på lang-
grunne strender. 

Jeg vil starte med å gratulere 
Lars Tjelta Westlye ved UiO 

med Anders Jahres pris til yngre forskere, som 
han tildeles for sitt arbeide med å forstå hvordan 
medfødte egenskaper og personlighetstrekk  
kan forklare disposisjon for mentale lidelser. Dr. 
Jenny Mjösberg, ved Karolinska institutet ble 
også tildelt Jahres pris til yngre forskere for sine  
studier av en nyoppdaget celletype i immunfor- 
svaret som medvirker til allergi og betennelses- 
sykdommer. Anders Jahres store medisinske pris 
gikk til professor Carl-Henrik Heldin ved Upp- 
sala universitet, for hans banebrytende bidrag 
til å forstå sammenhengen mellom cellers vekst- 
faktorer og kreft.

Det er mindre gledelig å ta opp at Ebola igjen 

sprer seg i det sentrale Afrika, og WHO har 
nå erklært at utbruddet i Den Demokratiske  
Republikken Kongo er en folkehelsekrise av  
internasjonal betydning. Med over 2500 bekreft-
ede tilfeller er dette det største utbruddet siden 
utbruddet i Vest-Afrika 2014-2015. Det har det 
ikke vært mulig å forhindre spredningen av dette 
utbruddet til millionbyen Goma. Vi får håpe 
at vaksinen som ble utviklet i 2015 av en stor  
internasjonal samarbeidsgruppe ledet av John-
Arne Røttingen, kan bidra til at spredningen av  
utbruddet begrenses.

I dagens nummer av LVS-info har Nina Karl-
strøm skrevet om den nye avtalen som UNIT har 
inngått med de store forleggerne, Bente Kvamme 
har skrevet om det nye forhandlingssystemet for 
lønnsforhandlinger i staten og avslutningsvis 
kan dere lese at årets Orkidepris går til professor 
emeritus Geir Wenberg Jacobsen.

Jeg ønsker dere alle en fortsatt god sommer og 
forhåpentligvis en spennende og innholdsrik 
høst.

KJÆRE LESER

Bendik Chr. Brinchmann, Redaktør LVS-info

Del ditt engasjement og opplevelser!
• Brenner du for saker innenfor medisinsk forskning eller legeforskeres arbeidsvilkår?

• Har du synspunkter vedrørende lønns- og arbeidsforhold?

• Har du morsomme, lærerike, interessante, spennende historier fra undervisning eller forskerliv?

Skriv om det i LVS-INFO, kontakt:
redaktøren på b.c.brinchmann@medisin.uio.no eller ta kontakt med styret.

OG WILEY. HVA BETYR DET FOR FORSKERE?

Av: Nina Karlstrøm, Seksjonssjef Lisensavtaler og åpen tilgang, Unit
nina.karlstrom@unit.no

Den 15. mars annonserte Unit – Direktoratet 
for IKT og fellestjenester for høyere utdanning 
og forskning at vi hadde inngått en avtale med 
forlaget Wiley-Blacwell på vegne av 34 norske 
institusjoner. Noen uker senere, 23. april, kunne 
vi annonsere at vi også hadde inngått en toårig  
pilotavtale med forlaget Elsevier på vegne av 44 
deltagende institusjoner. Begge disse avtalene 
sikrer lesetilgang til store pakker med tidsskrifter, 
for Wileys tilfelle gis det tilgang til 1235 tids- 
skrifter, hos Elsevier gis det tilgang til pakken 
som heter Science Direct Freedom Collection, 
som omfatter rundt 2500 tidsskrifter. I tillegg 
er det forhandlet inn i avtalen at forskere kan  
publisere åpent (open access) uten å betale Article 
Processing Charge (APC) dersom de er knyttet til 
en institusjon som deltar i en eller begge avtalene. 
Dette gjelder der forskeren er korresponderende 
forfatter/førsteforfatter.

Generelt er det ingen endringer for forskere som 
ikke er tilknyttet en deltakerinstitusjon:
Forskere utenfor avtalen har ikke lesetilgang, 
men biblioteket kan abonnere på enkelttitler hos 
Elsevier og/eller Wiley. I mange tilfeller må forsk- 
eren kjøpe enkeltartikler eller få tilgang til  
artikler gjennom fjernlån fra et større bibliotek 
som er tilknyttet avtalen.

Alle norske forskere har nå som før mulighet til 
å publisere i alle Elseviers og Wileys tidsskrifter. 
Er forskeren ikke tilknyttet en deltakerinstitusjon 

(eller tidsskriftet ikke er blant de titlene som er 
omfattet av avtalen) vil det imidlertid kreves  
publiseringsavgift.

For forskere som er tilknyttet en institusjon som 
er deltaker gjelder følgende:

Wiley:
Avtalene med Wiley gjelder for årene 2019, 2020 
og 2021. Avtalen med Wiley bygger på en modell 
som innebærer at en prosentdel av total- 
kostnaden blir avsatt til et såkalt «OA-fond» 
(open access fond), og verdien av dette hvert år 
kan brukes til åpen publisering. Publikasjons- 
avgiften (APC) varierer for de ulike tidsskriftene 
hos Wiley, og det er derfor vanskelig å gi et eksakt 
tall på artikler som er inkludert i avtalen.

Basert på de tidsskriftene norske forskere har 
publisert i tidligere år kan vi estimere tall på  
artikler som er inkludert til 490 i 2019, 680 i 2021 
og 860 i 2021.  Dette innebærer at cirka 100 % av 
artiklene kan utgis åpent under denne avtalen i 
2021, økende fra 65 % i 2019.

Avtalen har ikke tilbakevirkende kraft i 2019, 
men vil gjelde publisering fra avtalestart 1. mai 
for publisering i hybridtidsskrift og publisering 
fra 1. april i reine OA (gull) tidsskrift.

Det er 113 tidsskrifter som ikke er omfattet av 
avtalen. Det innebærer at norske forskere som 

UNIT HAR INNGÅTT AVTALER MED ELSEVIER
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publiserer i disse tidsskriftene og ønsker åpen 
publisering fremdeles må betale APC som før. 

Elsevier:
Avtalen med Elsevier omtales som en pilot som 
går over to år, 2019 og 2020. Deltakerinstitu- 
sjonene har mulighet til å publisere totalt 1850  
artikler per år i 1761 av Elseviers tidsskrifter. Disse 
1761 tidsskriftene er altså omfattet av avtalen. 
Det er 409 tidsskrifter som ikke er omfattet av 
avtalen, blant disse titler fra Cell Press og Lancet. 
Det innebærer at norske forskere som publiserer 
i disse tidsskriftene fortsatt må betale publiser-
ingsavgift (APC) som før dersom de ønsker å  
publisere åpent.

Ut fra tidligere publiseringsvolum der det er en 
korresponderende forfatter fra en av deltaker- 
institusjonene antar Unit at opp mot 100% av 
publiseringen vil være dekket av avtalen.

Avtalen har tilbakevirkende kraft, det vil si at  
antall artikler som kan publiseres åpent gjelder 
fra januar 2019. Elsevier vil kontakte forskere for 
å tilby konvertering til åpen tilgang for artikler 
som allerede er publisert. Hvis en publiserings- 
avgift er blitt innbetalt til Elsevier for åpen  
publisering i 2019 før denne avtalen trådte i kraft, 
har Elsevier tilbudt å kontakte forfatteren og  
tilbakebetale den innbetalte publiseringsavgiften.

Er disse avtalene i tråd med kravene i Plan S?

I skrivende stund er ikke den reviderte imple-
menteringsplanen til Coalition S klar ennå. Det 
har vært trukket fram at særlig avtalen med 
Elsevier ikke er i tråd med kravene til Plan S  
siden avtalen ikke sier noe om at tidsskriftene vil 
vendes til å bli åpne. Men avtalen med Elsevier 
er en pilot som bare går over to år og må refor- 
handles i 2020. Det blir dermed neste avtale som 
blir viktig for kravene i Plan S. Wiley-avtalen går 
et år lenger, og i avtalen er det definert at sum-
men man betaler for lesetilgang går ned i avtale- 
perioden, men summen brukt på publisering 
øker i takt med det økte antall artikler som kan 
publiseres åpent, og som vi beregner vil være 
rundt 100% i 2021. Avtalen kan dermed sies å 
være i tråd med kravene til Plan S. Men igjen  
mener vi at det er neste runde med forhandling, 
som vi må starte i 2021, som blir den viktige når 
det gjelder Plan S.

Unit er glade for å ha sikret åpen publisering i et 
stort antall tidsskrifter som vi vet er viktige for 
norske forskere. Vi er fremdeles i forhandling på 
overtid med de to andre store forlagene, Springer- 
Nature og Taylor&Francis, men vi håper å komme 
i havn med disse om kort tid.

Vi har samlet informasjon om disse avtalene og 
åpen tilgang generelt på nettstedet openaccess.no. 
Der kan man blant annet se hvilke institusjoner 
som er med på disse to avtalene, samt se hvilke 
titler som er inkludert i og ekskludert fra avtalen.

Høringssvar fra LVS!
Lurer du på hva legeforeningen og LVS mener?

Les alle høringssvar her:

http://legeforeningen.no/yf/Leger-i-vitenskapelige-stillinger/Horingsuttalelser/

Husk du må være innlogget på medlems sidene for å se de interne høringssvarene!

HANDLINGSSYSTEM I STATEN

Av: Bente A. Kvamme; Spesialrådgiver/advokat og sekretariatsleder for LVS. Representerer 
Legeforeningen i Akademikerne Stat.

Legeforeningen har gjennom Akademikerne, 
i mange år, jobbet for å modernisere lønns,- og 
forhandlingssystemet i staten. Endelig har det 
lykkes, og gjennom hovedtariffoppgjørene 2016-
2019 har vi fått en egen og modernisert Hoved- 
tariffavtale. Målsettingen med moderniseringen 
var å få til forenklinger, forutsigbarhet, bruker- 
vennlighet og mer lokal innflytelse. Siden  
arbeidsmarkedssituasjonen varierer både for 
ulike grupper og etter hvor statlige virksomheter 
er geografisk lokalisert, kan en ikke ta de samme 
grep for hele det statlige tariffområde. Den gamle 
Hovedtariffavtalen (HTA) var på mange områder 
svært detaljstyrende. Avtaleverket er nå gjort til 
et rammepreget verktøy som gir de lokale parter 
stor frihet til å finne skreddersydde løsninger for 
virksomheten. En del bestemmelser, for eksempel 
pensjon og størrelsen på total lønnsvekst må fort-
satt fastsettes av de sentrale parter mens forhand- 
ling om fordeling av lønn nå er et lokalt ansvar. Jo 
mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt, jo mer 
målrettet kan de brukes som virkemiddel for å 
skape sterke fagmiljøer og gode velferdstjenester. 
En helt nødvendig forutsetning for å sette lønns-
politikken ut i livet er at partene lokalt har tilgang 
på økonomi. 
 
Frem til 2016 har hele 85 % av lønnsmidlene i 
det statlige tariffoppgjøret blitt disponert av de  
sentrale parter. Av de 15 % til lokale forhandlinger 
ble store deler båndlagt av sentrale bestemmelser 
på hvordan pengene skal brukes. I tillegg for- 

rykker sentrale lønnsendringer relasjoner etab- 
lert med basis i lokal lønnspolitikk. Endel av den 
lokale pott går dermed til relasjonsoppretting, og 
partene sitter igjen med en minimal del til frie 
forhandlinger.
 
I hovedtariffoppgjøret i 2016 ble Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet (KMD) og 
Akademikerne enige om en ny Hovedtariffavtale 
(Akademikeravtalen). LO, YS og Unio beholdt 
den gamle Hovedtariffavtalen. Den nye avtalen 
innebærer at lønnsdannelsen i staten flyttes 
fra det nasjonale, sentrale nivået til det lokale 
virksomhetsnivået. Dette innebærer at lokale  
arbeidsgivere og tillitsvalgte kan skreddersy 
lønns- og personalpolitikken til virksomhetenes 
behov. Dette vil styrke effektiviteten i staten og 
kvaliteten på velferdstjenestene til befolkningen.
 
I mellomoppgjøret 2017 ble det gjennomført  
ytterligere viktige systemendringer i Akademike-
rens Hovedtariffavtale; 
1) Rammen for Akademikernes oppgjør er  
 på linje med arbeidslivet for øvrig, og all lønn  
 forhandles lokalt.
2) Lønnstabellen med lønnstrinn fjernes, og lønn  
 oppgis i kroner. Partene lokalt står fritt til å  
 heve lønningene med et hvilket som helst  
 beløp.
3) Lokalt har man mulighet til å opprette arbeids- 
 titler, noe som åpner opp for en større bruk av  
 titler knyttet til arbeidsoppgaver og profesjon.

NYTT OG MODERNE LØNNS- OG FOR-
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4) Lokalt kan man benytte alle virkemidler:  
 Generelle tillegg til alle medlemmer, indi- 
 viduelle tillegg og eventuelt heving enkelt- 
 grupper.
 
I hovedtariffoppgjøret 2018 kom Akademikerne 
og KMD/staten, etter mekling, frem til enighet. 
Det ble avsatt 2,8 prosent til lokale forhandlinger 
med virkning fra 1. mai 2018, altså reallønnsvekst 
for Akademikernes medlemmer. Igjen går all  
disponibel økonomi til lokale, kollektive forhand- 
linger. 2018-oppgjøret var et godt oppgjør for både 
ansatte med lang utdanning og ledere i staten. 
Ett treårig arbeid med å forenkle og modern-
isere hovedtariffavtalen mellom Akademikerne 
og staten er fullført. Akademikernes avtale  
innebærer altså at forhandling om lønn ikke 
lenger skal skje sentralt i Oslo for alle som jobber 
i staten. Lønnsutvikling for våre medlemmer 
skjer på den enkelte arbeidsplass gjennom lokale,  
kollektive forhandlinger, som er vanlig i store deler 
av arbeidslivet. Den økonomiske rammen for det 
totale oppgjøret forhandles med staten som før.
 
Hovedtariffavtalen virker nå på den måten at  
arbeidsgivere og tillitsvalgte i større grad kan 
gjennomføre lønns- og personalpolitikken lokalt, 
i tråd med virksomhetenes behov. Med tilliten, 
følger også et større ansvar. Arbeidsgiver har an- 
svaret både for å sikre riktig kompetanse til virk-
somheten, og for lønnsutviklingen for de ansatte. 
Med lokale forhandlinger blir det lettere å rekrutt- 
ere og å beholde ansatte med høy kompetanse 
i statlige virksomheter. Viktige kompetanse- 
miljøer kan lettere bygges opp og beholdes, - også 
i distriktene. Handlingsrommet til lokale ledere 
og tillitsvalgte er blitt større og innebærer også 
større tillit til partene. Nå må statens ledere bruke 
verktøyet til å styrke statlige kunnskapsarbeids- 
plasser.
 
De endringene som kom i oppgjøret 2018 opp- 
gjøret var følgende:

Lønnsstige:
I stedet for dagens 39 ulike lønnsrammer inn-

føres én lønnsstige med 1,1 prosents garantert 
lønnsutvikling årlig i ti år. En konsekvens av 
avtalen er at flere av Akademikernes medlemmer 
vil kunne få automatiske opprykk (for Legefore-
ningens del gjelder dette først og fremst første- 
amanuenser). Årlig ansiennitetsopprykk beregnes 
av den enkeltes, til enhver tid gjeldende indi- 
viduelt avtalte årslønn på opprykks-tidspunktet, 
herunder tillegg gitt i lokale forhandlinger. Det 
er fortsatt stillingskodene som definerer hvilke 
stillinger som skal innplasseres på stige. Alter- 
nativt kan arbeidstaker direkte plasseres i hen-
hold til reglene i pkt. 2.5.4 (Virkemidler ved 
lokale forhandlinger) og 2.5.5. (Ansettelse i ledig 
stilling mv.) Arbeidstaker ansettes i stillingskode 
i samsvar med lønnsplanen og i henhold til pkt. 
2.3 om lokal lønnspolitikk og lønnsfastsettelse, 
herunder muligheten til å bruke arbeidstitler. 
Enkelte stillingskoder er gjort gjennomgående 
og noen er også slått sammen og gjort gjennom-
gående. Årslønnen avtales individuelt ved ansett- 
else i ny stilling etter utlysning. Innplassering 
i lønnsstigen gjøres uten stillingsansiennitet. 
Overgangsreglene for tidligere rammer til de nye 
stigene blir slik: Ansatte Akademikermedlemmer 
i stillingskoder som skal lønnes på lønnsstige, 
overføres per 1. mai 2018 fra de tidligere lønns-
rammene med den stillingsansienniteten den  
enkelte har per 30. april 2018. Det samme gjelder 
de som i de tidligere lønnsrammene var direkte- 
plassert i alternativ 9, dersom de har kortere enn 
10 års stillingsansiennitet. Fiktiv ansiennitet eller 
annen ansiennitet skal ikke medregnes. Ansatte 
med mer enn 10 års stillingsansiennitet blir  
direkteplassert.

Stipendiater
Hovedtariffavtalen for Akademikerne regulerer 
stipendiatene på den nye stigen og ikke i lønns-
ramme som tidligere. Kode 1017 Stipendiat og 
kode 1476 Spesialistkandidat gis en automatisk 
lønnsutvikling i inntil 4 år med 3 % årlig stigning, 
jf. også HTA § 3. 2 ledd.

Gjennomgående stillingskoder
Legeforeningen har fått egne gjennomgående 

stillingskoder i Hovedtariffavtalen. Det betyr at 
stillingene er plassert på lønnsplaner for gjenn- 
omgående stillinger, dvs. stillingskoder som er 
i bruk i all statlig virksomhet. Legene kan altså 
benytte disse stillingskodene uavhengig av hvilket 
departementsområde de befinner seg på.
 
90.811 LEGESTILLINGER
0791 Bedriftslege
0792 Bedriftsoverlege
0773 Lege
0205 Spesiallege
0207 Overlege
 
Boliglån
Lånerammen ble økt fra 1,7 millioner til 2 mill- 
ioner kroner. Endringen er lik for begge hoved-
tariffavtalene (Akademikerne og LO, YS og Unios 
avtaler).
 
I 2019-oppgjøret meklet man på 14 timers 

overtid. Alle parter kom til slutt til enighet. For 
Akademikerne ble årslønnsrammen på 3,2 %, 
mens glidningen ble på 0,3 % og overhenget er på 
1,5 %. Med virkning fra 1. mai 2019 forhandles 
det lokalt innenfor en ramme på 2,15 % pr. dato 
av lønnsmassen på forhandlingsstedene.
 
Pensjonsopptjening:
Intervallet avvikles for pensjonsgivende variable 
tillegg som gir opptjening av pensjonsgrunnlag i 
nye offentlig tjenestepensjon
 
Stipendiatene:
Ved ansettelse i stillingskode 1017 Stipendiat og 
kode 1476 Spesialistkandidat gis en minimums- 
lønn på kr. 456.400 og automatisk lønnsutvikling 
i inntil 4 år med 3 % årlig stigning.
 
AFP:
I tillegg ble det forhandlet inn et pkt. i HTA om 
AFP for personer som er født i 1963 eller senere.

https://www.facebook.com/ForeningenForLegerIVitenskapeligeStillinger

Bli venn med oss på facebook!
Facebooksiden vil bli brukt til  kommunikasjon med 

medlemmer og samfunnet for øvrig. 

Vi oppfordrer alle medlemmer og andre interessenter 

til å følge lenken og «like» siden.
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EMERITUS GEIR WENBERG JACOBSEN

Det er med stor glede LVS-styret kan annonsere 
at årets Orkidépris går til Professor emeritus Geir 
Wenberg Jacobsen. Gjennom en årrekke har Pro-
fessor Jacobsen arbeidet for å få frem forskende 
leger og fremme deres interesser. Dette har han 
gjort på ulike plan:

Som initiativtager og leder for Forskerlinjen ved 
NTNU har han vært en pågangsdriver for at  
medisinstudenter får anledning til å utforske 
denne viktige delen av medisinen. Dette har vært 
en viktig kilde til rekruttering av legeforskere. 
Han har vært en ildsjel for forskerlinjens eksis-
tens og vært med på å disseminere dens positive 
effekt hva gjelder medisinsk forskning i Norge 
(1). 

I tillegg har han gjennom sin stilling som redak- 
tør i Tidsskrift for den Norske Legeforening flere 

ganger på lederplass tatt til orde for å styrke  
forskningens rolle i legers karriere og utdanning, 
(se f.eks. 2-4). Særlig bør det trekkes frem den 
tydelige og viktige stemmen hva gjelder hvordan 
forskning og PhD bør telle i spesialistutdanning- 
ene. Forskning og akademisk tilknytning er utford- 
rende innfor allmennmedisin, kanskje på grunn 
av måten arbeidet til fastlegene organiseres.  
Imidlertid er ikke fundamentet for evidens  
mindre viktig. Vi legger derfor særlig merke til 
engasjement for allmennmedisinsk forskning, 
initiativ til hvordan man kan få lagt til rette for 
forskning i sektoren, samt anvendelse av forsk-
ningsbasert kunnskap i primærhelsetjenesten. 

Prisen er på NOK 10 000, et bilde av kunstneren 
Harald Kryvi og diplom, ble tildelt ifb med LVS 
styrets møte i Trondheim 20. Mai.
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