
FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER

 M
ED

LE
M

SB
LA

D
  1

 /
 2

01
4

Folkehelse på Harvard
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Gode råd om ansettelser



Styret & sekretariat i LVS for 2013 - 2015

Leder                                    
Professor Kirsti Ytrehus
Kardiovaskulær forskningsgruppe, Institutt 
for medisinsk biologi, Det helsevitens-
kapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, 
Norges arktiske universitet
Tlf.  arb: 77 64 47 81  
E-mail: kirsty@fagmed.uit.no   
Mobil: 951 06 332

Nestleder
Førsteamanuensis/overlege 
Helge Bjørnstad Pettersen
Inst. for Sirkulasjon og billeddiagnostikk, 
St. Olavs Hospital
Tlf. arb: 73 86 85 57  Fax: 73 86 75 46
E-mail: helge.b.pettersen@ntnu.no
Mobil: 917 50 145 

Medlem 
Professor Siv Kvernmo
Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske 
universitet
9037 Tromsø
Tlf. arb: 77655725
Email:  siv.kvernmo@uit.no
Mobil: 92234511 

Medlem
Professor/overlege Christian Vedeler
Universitetet i Bergen, 
Seksjon for nevrologi
Tlf. arb: 55 97 50 70  Fax: 55 97 51 65
E-mail: christian.vedeler@helse-bergen.no

Medlem
Stipendiat Espen Saxhaug Kristoffersen 
Det medisinske fakultet i Oslo, Seksjon for 
allmennmedisin
Tlf.arb: 22 85 05 50  Fax: 22 86 06 50
E-mail: e.s.kristoffersen@medisin.uio.no 
Mobil: 976 65 483

Varamedlem
Professor/overlege Anna Midelfart
Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital
Tlf.arb: 72 57 54 59 / 72 57 61 66 / 73 52 
35 53    Fax: 72 57 57 65/73 51 74 90
E-mail: anna.midelfart@medisin.ntnu.no  
Mobil: 934 48 912   

Varamedlem
Professor/Overleg Tor-Arne Hagve
Tverrfaglig laboratoriemedisin og 
medisinsk biokjemi, 
Akershus universitetssykehus,
1478 Lørenskog
Tlf. arb: 67969650
Email: tor.arne.hagve@ahus.no  
Mobil: 90510956

 
Varamedlem 
Postdok Liv Ariane Augestad
Avdeling for Helseledelse og helse-
økonomi, Instiutt for helse og samfunn, 
Universitetet i Oslo. Pb. 1089 Blindern, 
0318 Oslo
Email: livariane@gmail.com
Mobil: 45285389 

Sekretariatsleder, rådgiver, jurist
Jon Ole Whist
E-mail: jon.ole.whist@legeforeningen.no 
Den norske lægeforening
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Tlf. arb: 23 10 91 64  
Fax: 23 10 91 50

Christina Bråthen Holte
E-mail: christina.brathen.holte@
legeforeningen.no
Den norske legeforening
Avdeling for jus og arbeidsliv
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Tlf. arb: 23 10 91 56
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De er ansatt i midlertidige stillinger og vikariater på 
samme måte som mange unge leger i sykehus, men med 
et lønnsnivå som ikke konkurrerer med legelønninger i 
kliniske stillinger. Dette til tross for at denne gruppen 
i framtida vil sitte med hovedansvar for medisinsk for-
skning og undervisning i Norge. Det er derfor helt på 
sin plass å utfordre LVS til å bry seg mer. Vi har sammen 
med YLF støttet framstøt for å bedre legestipendiatenes 
lønn. Vi har vært opptatt av at det skal tilrettelegges for 
kunne kombinere stilling som post.doc/stipendiat og 
lege i spesialisering. Det er ikke nok, og vi i LVS trenger 
en ny giv, en ny strategi for arbeidet med lønns- og ar-
beidsforhold for leger i midlertidige forsknings- og 
undervisningsstillinger. 

Dagens retningslinjer for yrkesforeningstilhørighet sier 
at “til Yngre legers forening (YLF) tilmeldes: … C. Leger 
som forlater underordnede stillinger for å drive selvstendig, 
vitenskapelig arbeid som stipendiat eller lignende. Slike 
leger kan velge LVS som sin yrkesforening”. Gruppen leger 
i midlertidige stillinger innenfor forskning og undervis-
ning er derfor splittet med hensyn til yrkesforeningstil-
hørighet, om de ønsker å være med i LVS så må de velge 
det aktivt ellers forblir deres tilhørighet YLF, Yngre legers 
forening. For oss i LVS vil det være viktig å forsøke å 
passe på at dette ikke fører til at gruppen havner mel-
lom to stoler. Artikkelen til post.doc Maja Elstad ved 
Institutt for medisinske basalfag UiO og forsker Ingvild 
V. Alsnes ved Stavanger Universitetssykehus i dette 
nummeret av LVSinfo tyder på at vi ikke har hatt full 
suksess i det arbeidet, så det må vi forsøke å gjøre noe 
med. Så lenge retningslinjene er som de er, så er det også 
viktig å fortsette det tette samarbeid med YLF om lønns 
og arbeidsforhold for leger i midlertidige vitenskapelige 
stillinger.   

Skifte av yrkesforening må meldes til registeret@lege-
foreningen.no. Forsknings- og undervisnings stillinger i 
medisin finnes ikke bare ved universitetene men i helse-
foretakene, ved selvstendige institutter og i industri noe 
som vil reflekteres i LVS medlemsmasse. Regelverket 
sier at “leger som har forskerstillinger ved universitet, for-
skningsinstitusjon eller helseforetak kombinert med klinisk 
arbeid velger den av yrkesforeningene de føler tilhørighet 
til.” Dette betyr at stillingsbrøken i henholdsvis klinisk 
arbeid og vitenskapelig arbeid ikke spiller noen rolle for 
yrkesforeningstilhørighet. 

Legeforeningen er en kompleks matriseorganisasjon 
der vi alle er medlem av tre forskjellige undergrupper 
avhengig av bosted/arbeidssted (fylkesforeningen), still-
ing/arbeid (yrkesforening) og faglig interesse/spesial-
itet (fagmedisinsk forening). Dette er ikke alltid så lett 
å forklare for utenforstående eller for de som skal vur-
dere å skifte yrkesforening for eksempel til LVS. Selv 
er jeg med i Troms legeforening, Foreningen for leger 
i vitenskapelige stillinger (LVS) og i Norsk kardiologisk 
selskap. Interessen for fagmedisinske temaer opprett-
holdes gjennom de fagmedisinske foreningene i tillegg 
til at vi i LVS gjerne tar opp fagmedisinske temaer der-
som det er spørsmål som gjelder medisinsk forskning og 
undervisning. 

Så gjenstår bare å ønske nye medlemmer velkommen til 
LVS og også å be dere andre medlemmer å ta oppfor-
dringen fra Elstad og Alsnes og bidra med innspill på 
hvordan vi kan forbedre oss som yrkesforening.

             Kirsti Ytrehus, Leder LVS
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Kjære medlemmer!

I dagens nummer av LVSinfo etterlyser våre unge kollegaer større innsats 
for deres gruppe som er de midlertidig ansatte legeforskerne. Det er kol-
legaer uten fast ansettelse, som skal konkurrere om de veldig få ledige 
faste stillingene som finnes i medisinsk forskning i Norge. De skal om ikke 
så lenge erstatte gruppen av medisinske professorer over 60 år som etter 
hvert går av med pensjon. 

  KIRSTI YTREHUS, LEDER LVS

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

ORDET FRITT:  Skriv til LVS INFO



Noe av det fine med bygninger i regi av Statsbygg er at 
det automatisk settes av et visst beløp til kunst.

Forsidebildet på dette nummer av LVS-info er fra inn-
gangen til dette bygget: to små barneskulpturer i bronse 
laget av Charlotte Gyllenhammar. Barnehagebarn i 
parkdress – venter de på noen eller noe – eller vokter de 
bygget? 
Litt lenger inn i bygget, rett utenfor vinduene til kanti-
na, sitter det fem små barn på huk rundt noe spennende, 
alle intenst fokusert på det samme midt mellom dem.  
Hva er det de har funnet som har fanget interessen? Er 
det en frosk eller noe annet levende? Kanskje er det her 
kimen til en forsker blir lagt?
Jeg smiler litt for meg selv hver gang jeg passerer de 
tause, stille og ettertenksomme barna. Og blir i grunnen 
litt gladere til sinns – og i en ellers begredelig værvinter i 
Oslogryta er det slett ikke så verst. 17 timer sol på årets 
første 59 dager er jo ellers ikke mye å bli i godt humør 
av. Men når disse linjer skrives har det vært en soldag og 
verden ser plutselig annerledes ut.

I dette nummer kan du lese et innlegg fra to unge leger 
som stiller spørsmål ved om LVS har gjort nok for kårene 
til de unge forskere. Midlertidighet er et minst like stort 
problem for forskere på universitetene som for LIS-leger 
i helseforetakene. Og med langt færre stillinger (både 
midlertidige og faste) som er åpne for de yngre forskerne 
er det ikke alltid lett å se hvorfor man som ung lege skal 
satse alt på ett brett og gå for en karriere i akademia. Her 
ligger fremtidens utfordring hvis god kvalitet i både un-
dervisning og forskning skal sikres. 

Du kan også lese om årsmøtet i Trondheim i april. Er du 
ikke påmeldt, ta kontakt med sekretariatet så fort som 
mulig. 

Denne våren er det hovedoppgjør i staten – eller vårens 
vakreste eventyr som noen mer eller mindre ironisk 
kaller det.  Les litt mer, og følg ellers med hos www.
akademikerne.no.

Mange som forsker har vært på forskningsopphold i 
utlandet, og som oftest kommet hjem med gode erfar-
inger. I dette nummer bringer vi et reisebrev fra Magnus 
Løberg og Øyvind Holme om hvordan det er å ha til-
hold på Harvard School of Public Health et års tid. 

Å følge med på den nyeste forskning er en utfordring, 
og jeg har ikke noen fasit på hvordan man enklest gjør 
det, men jeg har et forslag til en blogg du i hvert fall bør 
følge. Les mer på nestsiste side.

De beste ønsker for en solrik ettervinter.

Rune Jakobsen
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Offentlige bygninger i Norges bygges stort sett av Statsbygg. 
Slik var det også med tilbygget til Domus Medica ved 
Universitetet i Oslo som sto ferdig i 2013. Tilbygget er på 
10.000 kvadratmeter med undervisnings- og forsknings-   
lokaler for Det medisinske og odontologiske fakultet. 

  AV RUNE B. JAKOBSEN, REDAKTØR

Foto: Gunnar F. Lothe, UiO. (også forsidefoto).
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En lege i en midlertidig vitenskapelig stilling er i dag fullverdig 
medlem av underforeningen til Legeforeningen, Leger i viten-
skapelige stillinger (LVS). Noen er også assosierte medlemmer 
og er hovedmedlemmer i Yngre Legers Forening eller andre. 
Samtidig som antallet doktorgrader fra Medisinsk fakultet ved 
universitetene øker, opplever LVS en stillstand i medlemsmas-
sen. Det er på tide å stille spørsmål ved LVS’ engasjement for oss 
i midlertidig vitenskapelig stilling.

Skuffelsen etter landsrådsmøte (13.feb 2014 Oslo) meldte seg 
umiddelbart. Er LVS egentlig kun for leger i faste vitenskapelig 
stillinger? Er det rett og slett professorenes forening? Tallenes tale 
er klar: to tredjedeler av medlemsmassen er menn, to tredjedeler 
av medlemsmassen er over femti år. Det er klart LVS er bekymret 
for sin rekruttering.

Vi er derimot mange i midlertidige vitenskapelige stillinger. 
Omlag halvparten av PhD-studentene ved de medisinske 
fakultetene er leger, men hva skjer på postdoc og forsker-nivå? 
Har LVS oversikt over legene som er på vei inn i et akademisk 
løp? Hvilke problemer støter de på som fagforeningen kan hjelpe 
med?
Vi er alle enige om at leger er viktige i alle typer vitenskapeli-
ge stillinger for å gjøre grunnforskningen relevant for pasient-
behandling, for å bedre kommunikasjon mellom grunnfor-
skning og klinisk forskning, og for å gi relevant undervisning til 
medisinstudenter.
For at leger kan få de faste vitenskapelige stillingene på et uni-
versitet, må de selvsagt kvalifisere seg. Leger som vil satse aka-
demisk trenger en sterkere fagforening. Kan LVS synliggjøre 
den støtten som finnes for oss i midlertidige stillinger? Det er 
flott at lønnsnivået har økt for stipendiater, men leger velger 
ikke en vitenskapelig stilling utelukkende for lønnens del. De 
velger akademia utifra vitebegjær, nye utfordringer og kanskje 
arbeidsbetingelser?

Rekrutteringen kan for eksempel spille på sosiale rettigheter? 
Siden de midlertidige er yngre enn gjennomsnittsmedlemmet 
i LVS er rettighetene ved fødsel og barneomsorg spesielt rele-
vante. Også innen akademia opplever nyblitte foreldre at kon-
trakten deres utløper under permisjonen, for å gjenoppstå ved 
permisjonens slutt. De ekstra sosiale utgiftene som påløper ved 

foreldrepermisjon forsøker noen arbeidsgivere (eller deres øko-
nomi-avdeling) å dekke inn ved kreative overhead, inndragning 
av driftsmidler eller forkorting av kontrakt. Den enkelte ar-
beidstaker kan bli stående nokså alene i denne diskusjonen med 
arbeidsgiver.

Akademia er full av midlertidige stillinger, der stipendiat og 
postdoc er lovlige utdanningsstillinger, men det florerer av 
prosjekter av kortere og lengre varighet, der forskere innhyres. 
Ved finansieringstørke er usikkerheten stor for legene som har 
satset på akademia. Kombinasjonen lang midlertidighet med 
usikker framtid, kombinert med lav lønn, er nok ikke den beste 
rekrutteringsstrategien. 

Leger er gode å ha ved undervisning av medisinstudenter, men 
uttelling for undervisning er dårlig. Hvis du påtar deg veiledning 
av stipendiat/forskerlinjestudent/prosjektoppgave før du er fast 
ansatt, forsvinner timene ut av undervisningsregnskapet. Hvis 
LVS brukte mer tid på å bedre uttelling for leger som underviser 
og veileder, vil dette også gi bedre vilkår for forskning.

Ved sykdom på avdeling, må ofte leger med avsatt forskningstid 
fylle vakt/poliklinikk/visitt, for forskningsarbeidet kan i sam-
menhengen liv-død alltid vente. LVS bør sikre forståelse for at 
forskning også er ferskvare, mye som blir liggende i måneder, 
vil forbli upubliserbart. Dette kan ikke være opp til den enkelte 
klinikksjef å vurdere.
En annen gruppe midlertidige forskere er forskerlinjestudenter. 
Et forslag er at de automatisk gjøres til assosierte medlemmer. På 
den måten får de yngre medlemmene øynene opp for at en vei i 
akademia er en mulighet.

Fokus på midlertidige vil være til LVS’ fordel! Det kan booste 
medlemstallene, som igjen vil styrke LVS’ innflytelse, både innad 
i Legeforeningen, overfor universitetene og universitetssykehu-
sene. Hver gang noen blir tilsatt i en vitenskapelig stilling ved 
Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo, mottar vedkommende 
et brev fra Forskerforbundet som forteller hvorfor du bør bli 
medlem. LVS burde definitivt gjøre noe tilsvarende.  

Kjære LVS, gjør dere selv mer relevante. Vis oss at dere også er 
en fagforening for oss i midlertidighet i akademia!

INGVILD VATTEN ALSNES, PHD-
STUDENT, FORSKNINGSAVDELINGEN, 
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS

LVS – en fagforening for oss i midlertidige 
vitenskapelige stillinger?

Debattinnlegg:

MAJA ELSTAD, POST.DOC, INSTI-
TUTT FOR MEDISINSKE BASALFAG, 
UNIVERSITETET I OSLO



6

Jeg har nå ca 15 års erfaring med å ansette medarbeidere til 
min egen forskningsgruppe, og har etter hvert fått ganske 
sterke oppfatninger om hvordan det bør gjøres. Rådene under 
tar utgangspunkt i at du har utlyst stillingen og funnet noen 
søkere du vil intervjue. Hvilke kriterier du velger kandidatene 
utifra er avhengig av hva du legger vekt på, hvilken stilling det 
er og hvordan utlysningen var formulert. Du bør i utgang-
spunktet satse på å intervjue alle aktuelle kandidater ved per-
sonlig oppmøte. Hvis kandidatene er for langt unna til at det 
er praktisk eller økonomisk umulig å møte til intervju, bør du 
gjennomføre videointervju (Skype eller Adobe connect). 

1. Lag en liste med spørsmål til intervju, som brukes ved alle 
førstegangsintervjuer til stillinger. Still de samme spørsmålene til 
alle, uansett om det dreier seg om en ingeniørstilling, en PhD 
stilling eller en postdok stilling. Det gjør det mulig for deg å 
sammenlikne søkere innbyrdes, både for den aktuelle stillingen, 
og over tid når du allerede har gjort noen ansettelser. 

2. Vær alltid flere på første gangs intervju, og bruk helst samme 
intervjugruppe for alle intervjuer i forbindelse med samme an-
settelse. Det kan være nyttig å ha en utenifra miljøet med på 
intervjuene, enten en tillitsvalgt eller en representant for admin-
istrasjonen. Det tar tid å gjennomføre intervjuer, så hvis du spør 
en kollega fra en annen gruppe, må du være forberedt på å gjøre 
samme tjeneste tilbake ved en annen anledning. 

3. Begrens første gangs intervju til maksimalt 45 minutter, 
inkludert tid til å diskutere dere imellom etter intervjuet. Det er 
nok til å danne seg et første inntrykk, for å sile kandidatene. Sett 
gjerne opp flere kandidater etterhverandre, uten pause i mellom. 
Dere klarer fint å intervjue 3 eller 4 kandidater på en økt, men 
ikke flere uten pause.

4. Du må sørge for å ta notater underveis i intervjuene. Når 
en økt med intervjuer er gjennomført, sett deg ned og skriv et 

resyme på ca en side for hver kandidat med en gang. Resymet må 
inneholde de samme punktene for hver kandidat: Navn, dato, 
hvem var tilstede på intervjuet, spørsmål om faglig del, person-
lige egenskaper, privatliv/hobby, referanser, generelt inntrykk, 
aktuell for stillingen? Resymene bruker du som arbeidsdoku-
ment for din egen del når du ringer til referanser, og som ut-
gangspunkt for å skrive innstilling. De skal ikke sendes videre 
til andre.

5. Ring alle referanser du får oppgitt, og be om flere hvis du bare 
har fått en eller to. For ingeniører og PhD kandidater er alle re-
feranser informative, også de som ikke er direkte faglig relevante. 
Du kan eventuelt kontakte opplagte referanser direkte, slik som 
tidligere veiledere, selv om de ikke er oppgitt som referanse. Det 
kan være gode grunner til at søkeren ikke har satt opp tidligere 
veilder som referanse. Da er det spesielt viktig å finne ut hvorfor. 
Spør eventuelt direkte om dette på intervjuet. 

6. Referanser skal IKKE brukes for å få bekreftet det gode 
inntrykket du har fått av kandidaten, men tvert imot for even-
tuelt å avkrefte dette inntrykket. Still åpne spørsmål som ikke 
kan besvares bare med ja eller nei. Det siste spørsmålet du stiller 
før du takker for hjelpen er: Ville du ha ansatt vedkommende 
igjen? Referansene kan ha grunner til ikke å ville snakke negativt 
om søkeren, men samtidig kan du regne med at vedkommende 
er oppriktig hvis du stiller de rette spørsmålene. Hvis søkeren har 
vært problematisk å ha med å gjøre, vil referansen sannsynligvis 
ikke ansatt på nytt, selv om resten av informasjonen du har fått 
har vært stort sett positiv.

7. Når du har plukket ut 2-3 aktuelle personer for stillingen, 
må du gjennomføre et reelt annen-gangs intervju. På dette in-
tervjuet bør du lage en eller flere situasjoner som minner om 
arbeidssituasjonen hvis vedkommende blir ansatt. Du må teste 
søkerens evne til å samhandle med deg og de andre i gruppen, til 
å løse problemer, til å jobbe raskt og nøyaktig og til å presentere 

Å velge hvem man skal ansette som medarbeidere i forsknings-
gruppen er det aller viktigste valget du gjør som gruppeleder. 
Det er en stor investering både i tid og penger. Fordi resultatene 
til medarbeideren får konsekvenser for dine muligheter til å få 
flere forskningsmidler, er det avgjørende for din egen karriere 
at du klarer å gjøre de rette valgene her. Eller i alle fall unngår 
å gjøre direkte dårlige valg.  AV ANNE SPURKLAND 

DET MEDISINSKE FAKULTET
UNIVERSITETET I OSLO 

Annes råd om å ansette 
forskningsmedarbeidere
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og diskutere fag. Dette kan du gjøre ved hjelp av 
en praktisk test, og ved å be kandidaten om å legge 
fram sitt siste prosjekt for dere. 

8. Presentasjon av eget arbeid kan gjøres i form av 
en powerpoint presentasjon på 15-20 minutter, 
eventuelt som en uforberedt tavle og kritt presen-
tasjon (eller papir og blyant). Det viktigste med 
denne delen av annen-gangs intervju er å komme 
i dialog med kandidaten for å se hvordan han/hun 
forsvarer/begrunner eget arbeid på grunnlag av 
spørsmål fra dere. Hvis det er en god kandidat kan 
dere få en ganske interessant diskusjon ut av dette. 
Hvis vedkommende ikke husker eller forstår stoffet 
sitt godt nok, er det relativt lett å avsløre, hvis du er 
aktiv med å stille spørsmål til det du blir presentert. 

9. Den praktiske testen bør være lik for alle søkere 
som kommer til annen gangs intervju, slik at du 
har mulighet for etter hvert å sammenlikne kandi-
datene med tidligere kandidater. Jeg har en praktisk 
test som går ut på å lage en plan for et lite stykke 
labarbeid. Kandidaten må blant annet foreta utreg-
ninger for å en reaksjonsbuffer. Informasjonen må 
hentes delvis fra reagensbokser og  oppslagsverk, 
delvis basert på kandidatens egen kunnskap og del-
vis ved å spørre en av oss. Svaret skal avgis i form 
av et journalnotat. Det har vist seg at dette er en 
svært informativ test, som har skilt ellers ganske like 
kandidater fra hverandre. 

10.. Som en del av den praktiske testen har jeg også 
lagt inn at kandidaten skal lese en av våre egne ar-
tikler, og diskutere med oss innholdet i artikkelen. 
Som oftest tar den øvrige delen av testen såpass mye 
tid at vi ikke kommer så langt som dette. Ofte har 
du også allerede fått nok informasjon. 

11. Det er viktig også åpne for at kandidaten får 
stille spørsmål til dere, så både på første og annen 
gangs intervju bør det settes av tid til at kandidaten 
kan få stille spørsmål selv. 

12. Husk at intervju også er en form for markeds-
føring av gruppen. Hvis du har gode kandidater i 
søkerbunken, vil du jo gjerne også at de skal takke 
ja, hvis de skulle få tilbudet. Pass derfor på å ha en 
hyggelig tone underveis i intervjuet, fortell litt om 
gruppen og prosjektet i starten av intervjuet, sørg 
for at noen kan vise kandidaten rundt i lokalene 
etter intervjuet, og understrek at praktisk test på 
annen-gangs intervju ikke er noen eksamen, men 
mer en utprøving som går begge veier av hvordan 
det kan være å jobbe sammen. 

Lykke til!

 med forskrifter, samt forvaltningsloven. I tillegg har hver virksom-
 het ofte personalreglement og egne administrative regler. I staten   
 gjelder også Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen

 Hvilke arbeidsoppgaver stillingen omfatter. Krav til utdanning,   
 praksis og andre kvalifikasjoner. Navn på personer som kan gi 
 nærmere informasjon om stillingen. Opplysninger om bruttolønns-
 satsene for begynner- og topplønn, og om ordinære avansement  
 muligheter og automatiske opprykk. Søknadsfrist (ikke kortere enn  
 to uker).

 forvaltning. Det innebærer at den av søkerne som fremstår som best  
 kvalifisert på bakgrunn av utdanning og andre formelle kvalifika-
 sjoner, arbeidserfaring og personlig egnethet skal tilsettes. Prinsippet
 er ikke nedfelt i lov, men er slått fast både i retts- og forvaltnings-
 praksis og juridisk teori. Prinsippet kan bare fravikes dersom man   
 har grunnlag for dette i lov.

 klageadgang. 

Før vedtak er fattet og man som søker eller tillitsvalgt blir oppmerksom 
på saksbehandlingsfeil eller klare forbigåelser med grunnlag i søkernes 
kvalifikasjoner, kan man gjøre arbeidsgiver, innstillende myndighet eller  
tilsettingsorganet oppmerksom på dette. Dette kan føre til at arbeids-
giver revurderer sitt syn eller starter  prosessen på ny.

Etter at vedtak er fattet kan man klage til Sivilombudsmannen dersom 
man mener at det foreligger saksbehandlingsfeil i saken. Ved brudd på 
diskrimineringslovgivningen kan man klage til Likestillings- og diskrim-
ineringsombudet. Dette innebærer i utgangspunktet at man ved forbig-
åelser ikke får stillingen, selv om det skulle foreligge saksbehandlingsfeil 
eller brudd på diskrimineringslovgivningen. I slike tilfeller må man i så 
fall prøve saken for domstolene for eventuelt å få erstatning.

For mer informasjon om tilsettingsprosesser se: 
http://www.mangfoldsportalen.no/For-tillitsvalgte/
Juridisk-ramme-rundt-tilsettinger-i-staten/

https://www.forskerforbundet.no/arbeidsvilkar/tilsetting/

http://www.sph.dep.no

Om tilsettingsprosesser i staten
Tilsetting i staten preges av regelstyrte prosesser i mot-
setning til tilsetting i privat sektor. 
Her er noen hovedtrekk:
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Torsdag, 24. april 

Forskningspolitisk konferanse: Grunnutdanningen for leger i endring 
Møteleder: Helge Bjørnstad-Pettersen

Kl. 11.00 – 11.15  Velkommen, Professor Kirsti Ytrehus, leder LVS 

Kl. 11.15 – 12.00  Utdanning av leger - fra student til ferdig spesialist. Hvilken rolle bør universitetene spille? 

Kl. 12.00 – 12.30  Grunnutdanningen av medisinske studenter-tilbakeblikk og
 framtidige utfordringer, Hilde Grimstad, Prodekan utdanning DMF/NTNU

Kl. 12.30 – 13.00 Revisjon av den medisinske studieplan i Trondheim  – hvorfor revisjon og hva bør endres?  
 Professor Ivar Skjåk Nordrum, faglig leder av prosjektgruppa

 Kl. 13.00 - 14.00  Lunsj

Kl. 14.00 - 15.00    Felles utdanningsmål i medisinsk grunnutdanning i Norge?  
 Nasjonale eksamensoppgaver? Karakterer eller ikke?  - pro et contra 
 Dekanus i Bergen Nina Langeland (Pro) og dekanus i Tromsø Arnfinn Sundsfjord (Contra)

Kl. 15.00 - 15.15  Pause

Tillitsvalgtskurs Stat  fra kl. 15.15 til 17.00 
 Pensjon og pensjonsordninger
 Rådgiver Henrik Skomedal
 Gjennomgang av hvilke pensjonsbestemmelser som gjelder for statsansatte, med særlig fokus 
 på ordninger for leger i ulike kombinasjonsstillinger stat/helseforetak.

Kl. 17.00 - 17.10  Utdeling av Orkideprisen

Kl. 17.10 - 18 .00  Årsmøte LVS

Kl. 19.30  Middag  Rica Nidelven Hotel

Utdanning av leger og forskningens status i 
det integrerte universitetssykehus

LVS/Dnlfs forskningspolitiske konferanse, 
24de årsmøte og tillitsvalgtskurs

Torsdag og fredag 24. og 25. april 2014
Rica Nidelven Hotel, Trondheim
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Den forskningspolitske konferansen er åpen for alle. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i LVS. 
Tillitsvalgtkurset er åpent for tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i statlig tariffområde (ikke helseforetak).

Som det fremgår av programmet avholdes LVS´ årsmøte torsdag. Både den forskningspolitiske konferansen og 
kurset går over begge dagene.

Alle medlemmer skal ha mottatt epost med invitasjon til årsmøtet og informasjon om påmelding. Har du ikke 
fått invitasjon, kontakt sekretariatet på lvs@legeforeningen.no

Informasjonen finnes også på følgende lenker til medlemssidene:  

 http://goo.gl/L9oSNB 
 

   Ved spørsmål kontakt LVS på lvs@legeforeningen.no

Årsmøte, konferanse og tillitvalgtkurs

Fredag 25 april

Tillitsvalgtskurs Stat fra kl. 9.00 - 10.30 
 Tillitsvalgtrollen i universitetsverdenen
 HTV Svend Davanger, UiO, og HTV Einar Svendsen, UiB
 Problemstillinger og erfaringer fra tillitsvalgtlivet.
 Aktuelle problemstillinger 
 Rådgiver/advokatfullmektig Jon Ole Whist

Forskningspolitisk konferanse: St.Olavs Hospital, det integrerte universitetssykehus.
Har det nye sykehuset endret forskningsgruppenes sammensetning og/eller forskningsoppgaver? 
Har translasjonsforskningen økt i det nye sykehuset?  
Møteleder: Anna Midelfart

Kl 10.45 - 11.10  Forskningen i det integrerte universitetssykehus sett fra St.Olavs side! Professor og nestsjef Stein Kaasa

Kl 11.10 – 11.35  Forskningen sett fra klinikeren og basalforskeren i kombinerte stillinger! 
 Professor Helge Waldum DMF/NTNU

Kl 11.35 – 11.50  Pause

Kl 11.50 – 12.15  Forskningen sett fra basalfagenes side! 
 Instituttleder og professor Magne Børset,Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin DMF/NTNU

Kl 12.15 – 12.40  Burde forskningen vært anderledes organisert og hva bør evt. endres for at det skal bli bedre?
 Prodekan for forskning Bjørn Gustafsson DMF/NTNU

Kl 12.40 – 12.50  Oppsummering,  Leder LVS Professor Kirsti Ytrehus

Kl 13.00 – 14.00  Lunsj Rica Nidelven
 SLUTT

http://goo.gl/cbXcu2 
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Men det er mye som skal ordnes før man tar med familien og 
flytter til et annet land – både i Norge og i USA: Permisjon 
fra jobben. Permisjon fra barnehage og skole. Leie ut hu-
set. Gjøre huset klart til utleie. Omadressere posten. Fryse 
abonnementer og medlemskap. Vaksiner. Finne et sted å bo. 
Finne skole og barnehage til barna. Fylle ut flere hundre skje-
ma (bokstavelig talt). Søke etter stipender. Skaffe visum. Søke 
om fortsatt barnetrygd mens man er i USA. 

Vi hadde planlagt dette i halvannet år, men fremdeles var 
det med skrekkblandet fryd vi sa farvel til familie og venner 
ved avreise. Er husnøkkelen under dørmatten som avtalt? 
Hvordan er huset som vi allerede har betalt depositum og flere 
måneders leie for – vi har jo aldri sett det? Kommer barna inn 
på den nærmeste offentlige skolen (det kan ikke ordnes før du 
er ”resident” – det vil si at du har et offentlig dokument (les: 
gassregning, strømregning eller lignende) som viser at du bor 
i riktig område)? Er alle på Harvard overmennesker som driv-
er forskning i en annen liga? Og viktigst: Hvordan vil resten 
av familien trives? Barna skal begynne på amerikansk skole og 
i barnehage – de yngste uten å kunne engelsk. Vil de få venner 
og vil de trives? Hva skal de vanligvis flittige, arbeidsomme 
damene gjøre når de er hjemmeværende. 

Våre bekymringer ble gjort til skamme. Vi kom oss inn i 
husene våre, og barna kom inn på de riktige skolene. De har 

lært engelsk og de har lært hvordan den amerikanske skolen 
fungerer. De synes til og med at det er gøy på skolen og i 
barnehagen. 

Og jobben og oss? Vi er begge phd-stipendiater ved Institutt 
for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo, og vi jobber 
både med kliniske studier og observasjonelle epidemiologiske 
studier. Å lære epidemiologisk metode var en viktig grunn til 
at vi ønsket å reise hit, og på det feltet har vi lært mye. Vi har 

Forfatterne (Magnus til venstre, Øyvind til høyre) 
foran foran Widener Library som ligger i Harvards 

hovedcampus i Cambridge.

  AV MAGNUS LØBERG OG ØYVIND HOLME      
  STIPENDIATER VED INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN, UNIVERSITETET I OSLO

Folkehelse på Harvard
Reisebrev: 

Sommeren 2013 tok vi med familiene våre og reiste til Boston i USA. Vi hadde 
fått tilbud om å jobbe ved Harvard School of Public Health i et år. En slik mu-
lighet til å lære ”forskningshåndverket” fra noen av de aller beste er unik, så 
dette hadde vi lyst til å gjøre. Vi skulle jobbe i Causal Inference gruppen ved 
Epidemiology Department med Professor Miguel Hernan som veileder. 
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I forrige nummer av LVS-info bragte vi et intervju 
med John-Arne Røttingenn som leder 21-prosessen 
HelseOmsorg21. 

Intervjuet finner du her: 
https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-vitenskapelige-stillinger/
LVS-info/ 

Høringsfristen for utkastet til delrapportene utløp 17. januar 
og da var det kommet inn 190 kommentarer. Hvis du er in-
teressert kan de leses på hjemmesiden www. helseomsorg21.no

Er du mest interessert i Legeforeningens svar på høringen er 
den enklere å finne på følgende lenke der du også finner LVS´ 
kommentarer (det siste krever at du er innlogget): 

http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/
Horing---HelseOmsorg21-/

18. februar ble de endelige delrapportene for de fem arbeids-
gruppene (Næringsutvikling, Forskning og internasjonalisering, 
Kunnskapssystemet, Kommunesektoren og Globale helseutfor-
dringer) publisert på www.helseomsorg21.no. Rapportene blir 
en del av den endelige strategien som overleveres til Helse- og 
omsorgsdepartementet 25. juni i år.

HelseOmsorg21

fulgt undervisningen i fag på mastergrad- og doktorgrads-
nivå. Vi er imponert over hvilke ressurser som investeres i 
å gi studentene best mulig undervisning og oppfølging, og 
også hvilken arbeidsinnsats studentene legger ned. Men mest 
har vi lært av å jobbe med egne forskningsprosjekter og ved 
å samarbeide med kolleger på skolen – som for øvrig er helt 
vanlige mennesker som bruker de samme metodene og strever 
med de samme tingene som vi gjør. 

Prosjektene våre har sitt utspring i Norge, og vi har bare job-
bet med norske data mens vi har vært her. De store mulighe-
tene som finnes i norske (og skandinaviske) helseregistre med 
langvarig, nær komplett oppfølging av store befolkningsgrup-
per er unikt, og mulighetene dette gir evner å engasjere og 
begeistre ledende forskere. Tilgang og kjennskap til slike dat-
akilder gjør oss også til attraktive samarbeidspartnere. 

For å finansiere oppholdet har vi begge hatt phd-stipendi-
ene som basis, og som følge av skatteavtalen mellom Norge 
og USA er lønnsinntekter skattefrie når man reiser over 
som forsker! Videre har vi fått reisestipend fra henholdsvis 
Kreftforeningen og Forskningsrådet (som også utgjør en be-
tydelig sum når man reiser med familie), og endelig fikk vi 
begge Fulbright-stipend. Da Magnus reiste over var yngste 
datteren bare to måneder gammel, så da hadde også mor fød-
selspenger. Men det er ikke noe problem å få pengene til å gå 
med høy husleie, dyre barnehager og mye annet. Og blir det 
noe til overs, er det utallige steder å reise i USA! 

Vi vil gjerne takke Mette Kalager, Michael Bretthauer og 
Hans-Olov Adami da dette oppholdet aldri hadde blitt re-
alisert uten deres hjelp og støtte. 

LVS-info kontaktet John-Arne Røttingen som leder pros-essen for å høre hvordan det går. Arbeidet er organisert med en strategigruppe på topp og under denne fem arbeidsgrup-per som medio desember offentliggjør utkast til delrapporter som vil bli lagt ut på nettsidene til HelseOmsorg21 med øn-ske om kommentarer fra alle interessenter. Arbeidsgruppene har til dels basert seg på over 200 innspill som har blitt innsendt fra aktører fra universiteter, høgskoler, helseforetak-ene, kommumene, instituttsektoren og næringslivet. 
Hva er en 21-prosess?En 21-prosess er et aktørdrevet nasjonalt strategiarbeid for for-skning og innovasjon på oppdrag fra regjering eller departe-ment for å fremme forskningsbasert verdiskaping og utvikling på viktige samfunnsområder. Andre eksempler er OljeGass21, 

Klima21, Energi21 og Hav21 som alle har fått i oppdrag å legge grunnlaget for en målrettet, helhetlig og koordinert nas-jonal innsats for forskning, utvikling  og innovasjon innen sine sektorer. 

Hva er målene til HelseOmsorg21?HelseOmsorg21 skal i henhold til mandatet:
 innenfor helse- og omsorgsforskning og -innovasjon  relatert til overordnede mål for sektoren og innovasjons-  og verdiskapingspotensialet

  (”kunnskapstriangelet”)

 verdiskaping på området

 forskningsagendaen kan settes

 utdanningene, tjenestene og virkemiddelapparatet
 og nettverksutvikling mellom tjenestene, forskningsmiljøene,

 heng med nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer

HelseOmsorg21 – en nasjonal strategiprosessIntervju med John-Arne Røttingen
Helse- og omsorgsdepartementet har på vegne av regjeringen startet en 
prosess med å utvikle en ny forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- 
og omsorgs-sektoren. HelseOmsorg21-strategien skal være ferdig og legg-
es fram for Helse- og omsorgsdepartementet innen sommeren 2014. 

John-Arne Røttingen, 
leder av strategigruppen for HelseOmsorg21.
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Forhandlingsstart for statlig sektor er mandag 7. april kl. 
10.00. Fristen for avslutning av hovedoppgjøret er ons-
dag 30. april kl. 24.00. Dersom partene ikke blir enige, 
går oppgjøret til mekling. Da kobles Riksmekleren inn, 
og den videre prosessen avgjør om det blir enighet eller 
streik. Årets meklingsfrist blir trolig satt til 21. mai.

LVS har etter tariffkonferansen som ble avholdt i feb-
ruar i Oslo, spilt inn sine krav til behandling i Dnlf´s 
forhandlingsutvalg. Legeforeningens krav tas videre til 
Akademikerne av presidenten. 

LVS´ stiller seg i hovedsak bak Akademikerne mål 
om at mest mulig av lønnsdannelsen skal skje lokalt. 
Akademikernes visjon er blant annet presentert i et 

debattinnlegg ved forhandlingsleder i Akademikerne 
Stat, Rikke Ringsrød, og leder av Akademikerne, Knut 
Aarbakke, se lenke http://goo.gl/7AqxI1
 
Det er for tidlig å si noe om hvordan oppgjøret vil for-
løpe, men du kan følge oppgjøret på www.akademikerne.
no og gjennom å laste ned Akademikernes App til smart-
telefonen din. Appen finnes både for iOS og Android.

Som arbeidstaker kan du også forberede deg på at det 
kan bli lokale forhandlinger til høsten. Et viktig ledd i 
forberedelsen er å be om en lønnssamtale med arbeids-
giver, se boks om dette.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det innebærer at det både skal forhandles 
om lønn og om andre forhold i tariffavtalene.

Innen 1. mai skal Legeforeningen, gjennom Akademikerne, og Staten som     
arbeidsgiver, forsøke å bli enige om lønnsoppgjøret for bl.a. universitetene. 

 AV RUNE B. JAKOBSEN, REDAKTØR

Vårens lønnsforhandlinger 
i statlig sektor
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Lønnssamtalen gir deg og din leder mulighet til å ha 
en åpen dialog om din og virksomhetens utvikling. 
Lønnssamtalen ikke er en lønnsforhandling. Selve lønns-
forhandlingene foregår mellom lokale tillitsvalgte og 
ledelse ved de lokale lønnsforhandlinger på kollektivt 
grunnlag. Lønnssamtalen bidrar til å klargjøre utfordring-
er for virksomheten og for arbeidstaker som kan spille inn 
i forhandlingene.

Retten til en årlig lønnssamtale finnes i Hovedtariffavtalen 
-

tale om kompetanse, lønn og karriereutvikling.”  I pkt. 6 
står det at du har krav på en lønnssamtale når du kommer 
tilbake fra foreldrepermisjon.

Akademikerne mener alle arbeidstakere bør ha lønnssam-
taler med sin arbeidsgiver. En slik samtale vil knytte virk-
somhetens utvikling og den enkeltes bidrag sammen. Det 
gir et godt grunnlag for den enkeltes lønnsutvikling.

Din rolle
Lønnssamtalen er noe den enkelte kan kreve. Gjennom 
lønnssamtalen vil du kunne gi arbeidsgiver tilbakemeld-
inger på hvilke forventninger du har til egen lønns- og 
karriereutvikling. Arbeidsgiver på sin side vil kunne be-
nytte samtalen til å gi tilbakemelding på jobbutførelse og 
utviklingspotensiale. Lønnssamtalen vil avklare forvent-
ningsgrunnlag og skape nærhet til lønnsfastsettingen på 
en helt annen måte enn ved de sentrale forhandlingene.

Lederens rolle
Hvilken leder som gjennomfører samtalen, må være gjen-
stand for vurdering på den enkelte arbeidsplass. Lederen 
skal være tydelig på mål, måloppfyllelse og på kriteriene 
virksomheten vurderer etter. Er du tvil om hvilken leder 
du skal be om en samtale med, ta kontakt med den tillits-
valgte ved din arbeidsplass.

For mer om lønnsamtalen: www.akademikerne.no

Hva er en lønnssamtale og hvorfor er den viktig?
Lønn er betaling for utført arbeid og en inspirasjon til videre innsats. For at lønn skal virke 
motiverende er det viktig at den oppfattes som riktig av både arbeidstager og arbeidsgiver. 

-  Arkitektenes fagforbund
-  Den norske legeforening
-  Den norske tannlegeforening
-  Den norske veterinærforening
-  Econa

-  Krigsskoleutdannede Officerers  
 landsforening
-  Naturviterne
-  Norges Juristforbund
-  Norsk psykologforening

-  Samfunnsviterne
-  Samfunnøkonomerne
-  Teknisk-naturvitenskapelig 
 forening  

Om Akademikerne
Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede. Organisasjonen ble 
stiftet i 1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet 
eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne består av 13 foreninger med i alt ca 163 000 
medlemmer:

Akademikerne har forhandlingsansvaret for 
hovedtariffavtaler, hovedavtaler og sentrale 
særavtaler for medlemsforeningene samt 
for Den norske jordmorforening, NITO og 
Norges Farmaceutiske Forening.
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Er din kontaktinformasjon oppdatert?
LVS oppfordrer alle medlemmer til å logge seg inn på www.legeforeningen.no 

og sjekke at medlemsinformasjonen er korrekt. Særlig viktig for at LVS og Lege-
foreningen skal kunne gjøre en god jobb for medlemmene er at epost og mobil-

nummer er korrekt, og at samtlige arbeidsforhold er registrert.

Ved spørsmål, ta kontakt med sekretariatet: 

 E-post: christina.brathen.holte@legeforeningen.no

Vegamot 16
7048 Trondheim  

Telefon 73 82 12 12
firmapost@offset-trykk.com
www.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.

Lurer du på hva legeforeningen og LVS mener?

Les alle høringssvar her:
http://legeforeningen.no/yf/
Leger-i-vitenskapelige-stillinger/
Horingsuttalelser/

Høringssvar fra LVS!

Husk du må være innlogget på medlems-
sidene for å se de interne høringssvarene!
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De fleste som jobber med forskning har funnet egne mer eller 
mindre automatiserte strategier for hvordan man kan holde seg 
oppdatert innen for sitt eget felt. Her er noen eksempler :

 Pubmed enten daglig, ukentlig eller månedlig. Du må lage
 din egen konto på www.pubmed.com eller logge inn med
 din Google/gmail-konto om du har en slik.

 en “Accepted, ahead-of-print”-oversikt fra nøkkeltidsskrifter  
 innen ditt fagfelt hver gang en ny utgave publiseres (gå inn
 på nettsiden til tidsskriftet og meld deg på mailinglisten)

 som utfra mer eller mindre spesifiserte kriterier, f.eks. etter
 vurdering av den forskningsmessige kvaliteten, tråler   
 tidsskrifter og søkemaskiner og sender deg regelmessige
 oppdateringer. Et eksempel på dette er tjenesten til McMaster
 University i Canada. Denne tjenesten har alle i Norge fri
 tilgang til via Helsebiblioteket: 
 http://plus.mcmaster.ca/helsebiblioteket/Search.aspx. 
 Her kan du i tillegg til å søke i publikasjoner sortert etter   
 evidenspyramiden, velge å abonnere på et nyhetsbrev. Velg   
 etter fagfelt og hvor nytt eller relevant du ønsker innholdet  
 skal være, så mottar du eposter regelmessig med nye 
 publikasjoner inkl. en kort vurdering.

Et siste alternativ, som denne lille saken egentlig skulle handle 
om, er personlige blogger fra ulike personer som av en eller an-
nen grunn mener de har noe å bidra med på internett. 

Ordet blogg kan jo få det til å løpe kaldt ned av ryggen på noen 
og enhver som fra tid til annen dumper innom nettavisene. Det 
kan jo virke som om alle skal ha en blogg - og at halvparten 

av alle nyhetsaker skyldes et blogginnlegg fra mer eller mindre 
selverklærte kjendiseksperter om det siste nye innen slanking, 
kosthold eller den seneste reality-serie på TV Norge.

Men det finnes alternativer. British Medical Journal (BMJ) har 
sin egen samling av blogger skrevet av redaktører, forfattere eller 
andre spesielt inviterte på http://blogs.bmj.com. For såvidt ikke 
helt ulikt vårt eget tidskrift -http://blogg.tidsskriftet.no. Blant 
de mange interessante innlegg på BMJs blogg finnes det en perle 
som har blitt publisert ukentlig de siste 16 årene.

Richard Lehman er (pensjonert) allmennpraktiker fra Oxford. 
Hver uke går han gjennom de fleste av de såkalt store generelle 
tidsskriftene: New England Journal of Medicine, BMJ, Lancet, 
Annals of Internal Medicine, JAMA, JAMA Internal medicine 
(tidligere Archives of Internal Medicine). 

Med en inngrodd skepsis til surrogatmarkører, placebokontrol-
lerte industrisponsete studier og en generelt skarp, humørfylt 
penn løfter han frem de artikler han mener har interesse for den 
opplyste allmennpraktiker, hvilket etter min mening betyr at de 
er av interesse for alle leger eller medisinske forskere. 

Resultatet er en særdeles lesverdig blogg krydret med sitater fra 
Shakespeare, greske tragedier, bibelen, russiske dissidenter eller 
annen klassisk litteratur. Bloggen avsluttes hver uke med “Plant 
of the Week” og etterlater som regel leseren med et smil på lep-
pene og et forsterket inntrykk av den engelske allmennpraktiker 
som klassisk skolert, velformulert og kritisk, med tørr humor og 
en plettfri hage. Leser du bloggen ukentlig er du garantert å få 
med deg det viktigste i de fem store. Anbefales! 

Bloggen kan du finne her: http://blogs.bmj.com/bmj/category/
richard-lehmans-weekly-review-of-medical-journals/

  AV RUNE JAKOBSEN

Hvordan følge med?

PubMed inneholder mer enn 23 millioner referanser - det er mange. I 2013 økte 
antallet referanser i databasen med 1.113.868 - det er cirka 2.1 per minutt! 
Det er en bortimot ubegripelig mengde informasjon.
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Returadresse: Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

Tillitsvalgte ved universitetene

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Gro Østlie Eilertsen (hovedtillitsvalgt)
Trond Flægstad (Institutt for klinisk medisin)
Sonja Steigen (Institutt for medisinsk biologi)
Eilif Lund  (Institutt for samfunnsmedisin)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 
Trondheim
Helge Bjørnstad-Pettersen
Anna Middelfart (vara)

Universitetet i Bergen
Einar Arvid Svendsen
Eva Gerdts (vara)

Universitetet i Oslo
Svend Davanger
Kjetil Retterstøl (vara)
Hanne Storm (vara)

www.xkcd.com (Creative Commons Non-commercial 2.5 License)

Korrelasjon

LVS kan nå organisere samtlige legeforskere
LVS ble i sin tid stiftet for å organisere legeforskere, som den gang i all 
hovedsak var tilknyttet universitetene. 

Som følge av helseforetaksreformen, og utviklingen i samfunnet for øvrig, er det i dag en rekke legeforskere som 

åpnet for at legeforskere i helseforetak og andre virksomheter også kan velge LVS som yrkesforening.

Lovendringen er også fulgt opp av en endring i Legeforeningens retningslinjer for tilhørighet til yrkesforening.

Hvis du ønsker å skifte yrkesforeningstilhørighet, send en epost til register@legeforeningen.no

Husk at det også er mulig å stå som assosiert medlem! Spre gjerne dette til kollegaer med interesse for forskning 
som av ulike årsaker ønsker å stå i andre yrkesforeninger.

      LVS ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!


