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FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER

Hvordan nå ut med forskningen
Stipendiatstilling – dette må du kjenne til

Om medisin og døden
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STYRET & SEKRETARIAT I LVS FOR 2013–2015

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

Nestleder
Førsteamanuensis/overlege 
Helge Bjørnstad Pettersen
Inst. for Sirkulasjon og billed-
diagnostikk, St. Olavs Hospital
Telefon arbeid: 73 86 85 57 
Fax: 73 86 75 46
E-post: 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
Telefon arbeid: 77 65 57 25
E-post: siv.kvernmo@uit.no
Mobil: 922 34 511 

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

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

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

Varamedlem
Professor/Overleg Tor-Arne Hagve
Tverrfaglig laboratoriemedisin  
og medisinsk biokjemi, 
Akershus universitetssykehus,
1478 Lørenskog
Telefon arbeid: 67 96 96 50
E-post: tor.arne.hagve@ahus.no
Mobil: 905 10 956

Varamedlem 
Postdok Liv Ariane Augestad
Avdeling for Helseledelse og 
helse-økonomi, 
Instiutt for helse og samfunn, 
Universitetet i Oslo. 
Pb. 1089 Blindern, 0318 Oslo
E-post: livariane@gmail.com
Mobil: 452 85 389 

LVS’ KONTOR
Rådgiver,  
sekretariatsleder
Kjell Øiestad
E-post: kjell.oiestad@legeforeningen.no
Den norske legeforening 
Postboks 1152, Sentrum, 0107 Oslo
Mobil: 957 31 974
Fax: 23 10 91 50

Sekretær
Kristin Wiik
E-post: kristin.wiik@legeforeningen.no
Den norske legeforening 
Avdeling for jus og arbeidsliv
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon arbeid: 23 10 91 56
Mobil: 95 20 40 60

leger i vitenskapelige stillinger

LVS’ hjemmeside se: www.legeforeningen.no/lvs
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Det bringer meg til et annet punkt, Rune har vært midler-
tidig ansatt i forskningen og skal videre i andre midler tidige 
stillinger som ung forskerlege. Midlertidighet er nøkkel-
ordet når det gjelder ansettelsesforhold for unge leger både 
i forskningen og i klinisk medisin på syke-
hus. I år kom det to nyheter som spesielt 
gjelder denne gruppen. Det ene er forsøk 
ved universitetene med innstegs-stillinger 
(«tenure track»), stillinger som skal munne 
ut i fast ansettelse som professor eller første-
amanuensis hvis man «skikker seg bra». Det 
andre er vedtaket om å gradvis innføre faste 
LIS-stillinger. 

Jeg synes ikke jeg kan skrive denne lederen 
uten en  kommentar med referanse til  Moser 

og Moser og gittercellene. De har arbeidet i et tverrfaglig 
nevrovitenskapelig institutt på et medisinsk fakultet og 
viser at slik organisering kan være veien å gå. Resultatet 
taler for seg selv. Nevrovitenskapene er gjort tilgjengelig 

for  allmenheten og for oss som arbeider 
 innenfor andre fag gjennom en rekke  artikler 
i media om romlig hukommelse og  hjernens 
funksjon. Jeg spår at deres suksess vil bety 
mye positivt for rekruttering til forskning 
i Norge. Det blir  lettere å nå fram med alt 
det andre spennende som foregår på forsk-
ningsfronten i biomedisinske, medisin ske og 
helsevitenskapelige fag i Norge. Innsatsen til 
Moser og Moser vil komme oss alle til gode 
på mange forskjellige måter.

Før jeg ønsker dere alle god jul og godt nyttår vil jeg benytte anledningen til å takke vår eminente 
redaktør, og nå MD PhD, Rune Bruhn Jakobsen for innsatsen med LVS-info gjennom flere år. 

Han har fornyet bladet, sørget for at yngre forskeres perspektiv var tilstede og har vært viktig for 
beslutningen om å beholde LVS-info i papirformat. Nå skal Rune videre til andre arbeidsoppgaver 

der timeplanen blir for stram til å romme også arbeidet med LVS-info. 

KJÆRE MEDLEMMER

God jul og godt nyttår til dere alle

Kirsti Ytrehus
Leder LVS 

LVS fi nnes nå også 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.

www.facebook.com/ForeningenForLegerIVitenskapeligeStillinger
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Dette nummer av LVS-info blir mitt siste num-
mer som redaktør. Etter tre år er det på tide å gi 
stafettpinnen  videre. Først og fremst fordi nok 
tid har blitt en mangelvare. Etter fine år som 
fulltidsstipendiat og underviser forsøker jeg nå 
å kombinere undervisning og  forskning med 
en stilling som LIS-lege med dertil  hørende  
pendler vei. Det er en utfordring – og tiden 
strekker ikke til.

LVS søker med andre ord etter en ny redaktør. 
Se annonsen på neste side. Jobben er en unik 
blanding av skriveglede, frihet, nettverksbygging og foren-
ingsarbeid – og så får man betalt i tillegg. Jeg vil gjerne 
takke alle i LVS, så vel sekretariat og styre som alle de jeg 
har møtt på kurs, landsråds- og årsmøter for tre lærerike år. 
Jeg kan varmt anbefale jobben. 

I dette nummer av LVS-info kan du lese om hvordan man 
når ut med forskningen sin. Vi har snakket med Michael 

Bretthauer og informasjonsrådgiver Ram 
Gupta ved Oslo Universitetssykehus om tips 
til å få saker på trykk. Vi presenterer også 
 Forskning.no – et norsk nettsted med 20.000 
lesere daglig. Og vi har snakket med Mette 
Kalager om hvordan det er når forskningsfunn 
rokker ved etablerte sannheter. 

Er du stipendiat eller veileder du stipendiater, 
så trykker vi en oversikt over hva du må vite 
om ansettelsesforhold, stillingskoder og rettig-
heter. Les og lær.

Til slutt i dette nummer har vi en omtale av en bok som det 
er vel verdt å bruke en fridag eller to på : «Being Mortal: 
Medicine and What Matters in the End» av Harvard-kirur-
gen Atul Gawande. En personlig og tankevekkende bok om 
medisinens begrensninger og hvordan man hanskes med 
de vanskelige beslutninger når livet ebber ut. 

Lite minner om at vinteren er rett rundt hjørnet, men lyskjeder og juledekorasjoner i hager og 
handlegater minner i hvert fall om at julen står for døren. Nyhetsbildet er preget av Nobelpriser  

– for fred og for medisin. En norsk nobelpris til May-Britt og Edvard Moser i  medisin er intet 
 mindre enn fantastisk – og fortjent. 

FRA REDAKTØREN

De beste ønsker for alle i 2015

Rune Jakobsen

Ta kontakt!
• 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 r.b.jakobsen@medisin.uio.no eller ta kontakt med styret.
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Liker du å skrive?
Har du lyst til å bli (bedre!) kjent med LVS-medlemmer i hele Norge?
Ønsker du å få bedre innsikt i hvordan Legeforeningen sentralt og LVS 
jobber for deg?

LVS-info søker ny redaktør!
LVS-info er Foreningen for leger i vitenskapelige stillingers medlemsblad med 3-4 
 utgivelser i året. 

Etter 3 år i jobben tropper den nåværende redaktøren i LVS-info av.

Innholdet i bladet bestemmes i nært samarbeid med styret i LVS, men det er en utstrakt 
frihet til å påvirke så vel temavalg som utformning. Mesteparten av jobben består i 
 kontakt med styre og andre bidragsytere. Du deltar som observatør på styremøtene og 
blir invitert til LVS` andre arrangementer som landsråd, årsmøter og tillitsvalgtkurs.

Tekst og bilder leveres i rå form til trykkeri som står for layout og ombrekking. 

Stillingen som redaktør er lønnet med 40.000 kr/år.

Tenker du at dette er noe for deg kontakter du styret i LVS ved leder Kirsti Ytrehus 
(kirsti.ytrehus@uit.no, tlf. 951 06 332).

Har du spørsmål om jobben er du også velkommen til å ta kontakt med avtroppende 
redaktør Rune Jakobsen (r.b.jakobsen@medisin.uio.no, tlf. 920 92 973).
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Medieomtale av forskning er viktig
Bred medieomtale av forskning oppstår sjeldent av seg selv. 
Vi tar en prat med mannen bak all oppmerksomheten, pro-
fessor og overlege Michael Bretthauer.
 - Dette stjeler vel fra forskningstiden?
 - Ja, det gjør det. Men medieomtale av forskning er 
viktig fordi det bidrar til positiv endring. Samtidig må det 
være en balanse i hvordan du bruker tiden, sier Bretthauer, 
som har mer enn nok å gjøre som leder for forskergruppen 
Klinisk effektforskning.

Målet er endring
Han snakker om endringer i behandlinger og retnings-
linjer. Endring er det overordnede målet med forskning, 
mener Bretthauer. Han forklarer: 
 - Jeg mener at media inngår i kjeden som går fra forsk-
ning som finner ny kunnskap, via publisering i fagtid-
skrifter og frem til de som til slutt bestemmer hvordan 
forskningen kan brukes i pasientbehandling; myndigheter, 

regionale foretak, sykehusdirek-
tørern. Omtale i media er viktig 
frem mot anvendelse av ny for-
skning. 
 - Dessuten må vi nå pasient-
ene, slik at de kan stille bedre 
spørsmål til legen sin. Pasient-
ene leser ikke fagtids skrifter. 
For å nå dem må forskningen 
formidles i de vanlige  mediene. 
Medieomtale fører dessuten til 
folkeopplysning og debatt. Det 
er en god ting i seg selv.

Koordinering i kulissene
For kommunikasjonsrådgiveren er det lett å se at  Bretthauer 
har gjennomført en avansert mediekoordinering i kuliss-
ene. Han er likevel ikke mye sitert i de mange avisartiklene.
 Hvordan henger det sammen, når det er han som har 
stått for mediekontakten?

- Jeg har oppfordret stipendiatene og kollegene i forsker-
gruppen til å uttale seg. Jeg ønsker at andre skal lære å 
snakke i media, det er viktig at vi forskere kan dette. Det 
er viktig å la den yngre generasjonen slippe frem, slik at de 
kan lære det videre.
 - Hvordan har du lært å jobbe så effektivt mot media?
 - Interesse er det viktigste! Dessuten har jeg en viss erfa-
ring, som tidligere redaktør i Tidsskriftet og New England 
Journal of Medicine. For tiden har jeg et verv i et gastroen-
terologisk tidsskrift.

Denne høsten førte forskningen til Michael Bretthauers forskningsgruppe ved 
 Universitetet i Oslo til  forsideopp slag samme dagen i Aftenposten og  Dagbladet. 
Utover disse ble det over noen uker flere ti-talls omtaler i inn- og utland. 
Omtalene sprang ut fra to artikler som Bretthauers forskningsgruppe publiserte i 
 velrenommerte tidsskrifter i august.

Forsker som er rå på media 
Ram Gupta, kommunikasjonsrådgiver, Oslo universitetssykehus

Michael Bretthauer, professor 
UiO og leder av forsknings-

gruppen Klinisk effekt-
forskning (foto: Ram Gupta).

Bretthauers råd til forskere som vil ut i media
• Ha god forskning i bunn
• Les avisen så du vet hvem som skriver om helse og forskning
• Forbered deg før du ringer en redaksjon, vit hva du skal si 
• Gå rett på sakens kjerne: Hva fant jeg? Hva betyr dette?
• Bruk vanlig språk når du snakker med journalisten.  

Ikke bruk fagspråk
• Gi journalisten tid til å vurdere om saken er av  interesse. Ingen 

vits å ringe kvelden før artikkelen din kommer ut i The Lancet
• Sørg for å gjøre avtale med journalisten om  overholdelse av 

sperrefrister (embargo). Dette er  veldig viktig!
• Hvis du ikke har erfaring med mediejobbing fra før: bruk heller 

kommunikasjonsavdelingen

Råd fra kommunikasjonsrådgiveren 
• Bruk oss gjerne, men tren gjerne på mediekontakt også!
• Skriv en blogg eller en kronikk eller din egen  nyhetssak. 
• Gode steder å kontakte for publisering er   

forskning.no eller Dagens Medisin. Aftenposten 
 Viten- redaksjonen er også et alternativ

Om Klinisk effektforskningsgruppen
Forskergruppen Klinisk Effektforskning ble etablert ved Uni ver-
sitetet i Oslo i 2012. Grupen har nå hoved ansvar for den multi-
nasjonale NordICC studien og er sterkt involvert i NORCCAP 
og TPS. Den er også i gang med  oppstarten av en ny stor multi-
nasjonal studie for oppfølging av kolorektale polypper, European 
Polyp Surveillance (EPoS). I tillegg driver de forskning på kliniske 
problemstillinger innenfor gastroenterologi, epidemiologisk forsk-
ning innen mammo grafi og  kvalitetsforbedring av klinisk praksis.
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Når forskningen berører store folkesykdommer øker også 
risikoen eller sjansen – alt etter øyet som ser – for at debat-
ten blir politisk og økonomisk i tillegg til medisinsk – og 
med både åpne og skjulte agendaer. 

Har du funnet en mirakelkur for kreften som før var uhel-
bredelig, ja da blir nok de fleste glade – også selvom man 
må diskutere om vi har råd til kuren. Men har du i forsk-
ningen din, gjort funn som rokker ved etablerte sannheter 
om noe vi trodde var bra og som vi bruker svært mange 
penger på, ja det øker risikoen for at noen ikke liker det du 
har funnet. 
 Jeg snakket med Mette Kalager som har forsket på 
mammografiscreening om hvordan det er når forskningen 
rokker ved sannheter og leder til offentlig debatt med til 
dels sterke fronter.
 - I det lange løp oppveier det positive det negative, sier 
Mette Kalager, selvom jeg har opplevd at både grupper og 
enkeltpersoner har gått mer etter forskeren enn forsknin-
gen, og forsøkt å gi inntrykk av at jeg har hatt en skjult 
agenda.
 - Er det noe man som forsker bare må tåle?
 - Du må tørre at noen mener noe om forskningen 
din. Jeg har følt at det er etisk riktig at folk får informa-
sjon. Det er på en måte en informasjonsplikt som en del 
av den Hippokratiske eden vi alle skrev under på første 
 dagen på studiet. Debatt er vi som forskere ofte vant med 
fra  review-prossessen når en artikkel sendes inn til et tids-
skrift, så det at noe vi har funnet debatteres skal man ikke 
være så redd for. Men det er klart at det er en utfordring når 
medisinske fakta blir gjenstand for en politisert debatt som 
vi som forskere ikke er like vant med. 
 - Har du noen råd til forskere som vet at det de har 
 funnet vil føre til debatt - og kanskje gjøre noen sinte?
 - Jeg har lært at det kan være klokt å veie opp budskapet 
sitt med noe positivt. I mammografidebatten for eksempel 
at vi fant at tverrfaglige team hadde en betydelig effekt på 
dødeligheten, men at screeningen dessverre ikke hadde den 
effekten som man hadde håpet. Generelt er det et godt råd 

Noen ganger får forskning oppmerksomhet utenom de vitenskapelige tids-
skriftene etter effektiv jobbing mot journalister. Andre ganger får forskningen 
rikelig med omtale og blir debattert i aviser og andre medier nesten av seg selv. 
Som regel da fordi forskningen dreier som om sykdommer eller behandlinger som 
svært mange er berørt av. 

Når forskningen rokker ved sannheter! 
Rune Jakobsen

å være edruelig og 
ydmyk om det du 
har funnet. Et prob-
lem med å uttale 
seg er naturligvis at 
man må forenkle, 
det er imot forsk-
erens natur! Jeg 
forenkler ikke mer 
enn at det jeg sier 
fortsatt er sant, og 
så har jeg data og 
artikler som folk 
kan få hvis de 
spør.
 - Du skrev
nettopp en kronikk i 
Dagbladet om PSA-screening, der i hvert fall noen av kom-
mentarene i kommentarfeltet definitivt gikk etter  personer 
og ikke sak. Det er lett å tenke seg at man kunne bli litt 
resignert og  velge   «kun» å skrive vitenskapelige artikler og 
la andre stå for den offentlige debatten. Hva tenker du om 
det?
 - Tilbakemeldingene i medisinske tidsskrifter er selvfølg-
elig mye lettere å håndtere. Debatten i kommentarfeltene er 
jeg rett og slett ikke en del av. Jeg oppfatter det ikke som en 
medisinsk debatt og holder meg unna. Og jeg er på både 
Facebook og twitter uten å ha opplevd noe ubehagelig.
 - Er det en del av samfunnsoppdraget til forskere å delta 
i den offentlige debatten?
 - Jeg tenker at det å nå ut til enkeltpersoner med infor-
masjon er forskningens samfunnsoppdrag. Det er for vik-
tig til å la være. Med artiklen om PSA-screening så utnyttet 
vi selvfølgelig medieoppmerksomheten rundt Movember. 
Beveggrunnen var at vi mente det var et informasjons-
vakuum om hva PSA-testing betyr for den som tester seg. 
Folk må få relevant, forståelig og riktig informasjon. Til 
slutt blir det så opp til den enkelte å vurdere hva de vil gjøre 
med den. 
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Hva publiserer forskning.no?
- Vi fokuserer på å publisere engasjerende og nysgjer-
righetsvekkende artikler som berører eller berøres av norsk og 
internasjonal forskning, forteller redaksjonssjefen, Men forsk-
ningsnyheter bygges ofte ut med dyptgående artikler med 
bakgrunnstoff og faktainformasjon og i tillegg så publiserer vi 
saker fra institusjonene som er medlemmer/eiere hos oss 
  forskning.no ble etablert på initiativ fra Norges Forsk-
ningsråd, men allerede fra starten var 12 norske forsknings-
institusjoner med herunder universitetene i Bergen, Oslo 
og Tromsø. Allerede fra første stund kom leserne og siden 
oppstarten i 2002 har antallet daglige lesere stadig økt til 
dagens ca. 500.000 unike lesere per måned. «Ikke sjeldent 
plukkes våre artikler også opp av riksdekkende media, såvel 
papir som nettbaserte», legger Bjørnar Kjensli til. Potensi-
alet er dermed ganske stort for at nettop din sak blir lest og 
en artikkel på forskning.no kan vise seg å føre til en større 
sak eller debatt i andre media.

Blogger og kronikker
Bjørnar Kjensli forteller at forskning.no også  publiserer 
blogger og kronikker og i denne sjangeren har de god 
 erfaring med leger som skriver om forskningen sin: 
 - For eksempel har vi en blogg kallet Forskningssyke-
huset (http://forskning.no/profil/forskningssykehuset), hvor 
forsk ere fra Oslo Universitetssykehus skriver. Nå senest 
har Per Morten Sandset skrevet om at pasientenes ønsker 
må integreres bedre i valget av behandling i en stadig med 
retningslinje regulert klinisk hverdag og Karin Carlsen om 
allergiutvikling hos barn. Begge er forresten også profes-
sorer ved Universitetet i Oslo. 
 Men hva med stipendiaten som går rundt og tenker: Jeg 
forsker på et sært og ganske så smalt tema som sjeldent får 
mye omtale eller store mediaoppslag, det er vel ikke dere 
interessert i. 

Til det svarer redaksjonssjefen: 
 - Da må de gjerne tipse oss uansett. Vi er interesserte i 
spennende funn, og det aller meste kan skrives på en måte 
som gjør det enkelt å forstå 
for leserne våre. Stipendiater 
og andre forskere bør tenke 
gjennom hvordan forsknin-
gen deres påvirker folk, og 
hvordan den kan anvendes 
praktisk, og så tar vi det der-
fra. Er sammenhengene van-
skelige å forklare uten fagbe-
greper, så er det fint å tenke 
gjennom noen metaforer på 
forhånd. Det at noe sjeldent 
får omtale betyr ikke at det 
ikke er spennende stoff, snar-
ere tvert i mot.
 
Gode råd
- Har du noen gode råd til forskere som gjerne vil ha opp-
merksomhet om forskningen sin? 
 - Tips oss! Vi er en redaksjon på 14 hvor av de fleste 
er journalister. Vi vil gjerne få høre om det når dere har 
nye resultater og publiserte studier. Å blogge er også bra, da 
får man litt skrivetrening samtidig som man får  kommet ut 
med det man holder på med. Vi publiserer etter redak tør-
plakaten, men er du ansatt ved en av de 80 institusjonene 
som er medlemmer av forskning.no, så har du en veldig 
 enkel vei til publisering hos oss. Mer generelt er det også 
lurt å følge med i det daglige nyhetsbildet, og så skrive en 
kronikk hvis man ser at forskningen man holder på med er 
relevant for en pågående debatt eller problemstilling.
 Med andre ord: Som LVS-medlem og dermed sann-
synligvis ansatt ved en norsk forskningsinstitusjon har du 
 faktisk svært kort vei til en publisert nyhetssak på  forskning.
no – og tilgangen til en halv million månedlige lesere. Det 
er da ikke så galt!

forskning.no – et sted for din forskning?
Rune Jakobsen

forskning.no er en norsk nettavis for norske og internasjonale forskningsnyheter. 
forskning.no er eies av Foreningen for drift av forskning.no – og det interessante 
for deg som LVS-medlem er at du med ganske stor sannsynlighet jobber ved en 
institusjon som er en av denne foreningens 80 medlemmer. Det betyr at du kan 
sende inn saker direkte til forskning.no for  publisering – og at  saker  publiseres 
med tydelig merking av institusjonen med både logo og i  teksten. LVS-info tok 
kontakt med redaksjonssjef Bjørnar Kjensli for å høre mer.

Bjørnar Kjensli – redak-
sjonssjef forskning.no
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Hvor mange av disse som har bakgrunn som medisinere 
er ikke oppgitt, det blir ikke registrert ved universitetene 
der NIFU henter sine tall. Om vi går til legeforeningens 
register og LVS medlemsregister så kan vi få en pekepinn. 
Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger, LVS organ-
iserer leger med hovedstilling som professor. Registeret 
 viser også vekst i disse 10 årene men ikke i samme grad som 
for sek toren for øvrig – enten vi sammenligner med antall 
leger (registrert som medlem av legeforeningen <70 år fra 
16410 i 2002 til 23344 i 2012, 42 % økning) eller med antall 
professorer i Norge. Noen legeprofessorer har valgt å ikke 
være legeforeningsmedlemmer så de eksakte tallene kan 
en yrkes forening ikke tilby, men vi har sterke indikasjoner 
på at veksten i antall leger i professorstillinger på  heltid i 
Norge er mindre enn for professorstillinger generelt. I 1999 
hadde LVS 454 medlemmer under 67 år og i 2009 525 med-
lemmer (15% økning). 

NIFU rapporten som Forskerforbundet har bestilt omtaler 
også alderssammensetningen i professorstaben. Spørsmålet 
om hva som blir pensjonsalder i Norge har veldig stor 
 betydning i universitetssektoren og spesielt blant profes-
sorene der de eldste aldersgruppene er de dominerende. 
Det samme ser vi i LVS sin medlemsmasse: Hovedtyng-
den av medlemmene er godt voksne. Den 1.12.2012  hadde 
LVS 536 yrkesaktive medlemmer og 61 pensjonerte med-
lemmer <75 år. Den 1.12.2014 hadde LVS 505 yrkesak-
tive medlemmer og 86 pensjonerte medlemmer <75 år. 
Forskning og undervisning en et av mange områder der 
leger  arbeider. Det er viktig at dette arbeids området vok-
ser i  antall stillinger parallelt med det økende antall leger 
i Norge, parallelt med økende antall utdanningsplasser for 
leger og med  behovet for en strukturert forskningsbasert 
spesialist utdanning i Norge.

Medisinske professorer, antall og alder
Kirsti Ytrehus

Aldersfordeling for alle professorer i universitets- og høgskolesektoren i perioden 2001- 2011. Kilde: NIFU/Forskerpersonalreg-
isteret. Figuren viser fordelingen av antall professorer på aldersgrupper i perioden 2001-2011 i absolutte tall. Figuren er hentet fra 
Arbeidsnotat 9/2012 NIFU

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU/ 
Forskerpersonal registeret, rapporterte i 2012 at veksten i antall professorer i 
hovedstilling i Norge i perioden 2001 til 2011 var på 40% (arbeidsnotat 9/2012, 
http://www.nifu.no/publications/1008127/). Dette tiåret har derfor betydd stor 
ekspansjon for universitet- og høyskolesektoren, fra 2341 til 3285  professorer. 
 Medisin og helsefag samlet viste en tilsvarende prosentvis vekst (fra 390 
 professorer i 2001 til 535 i 2011, 37%). 
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Hva er en stipendiat?
Begrepet stipendiat benyttes om personer som mottar 
 stipend.  Stipend tildeles en rekke personer på ulikt grunn-
lag, men yrkestittelen stipendiat forbindes som regel med 
stipendiatstillinger ved høyere utdanningsinstitusjoner; 
herunder universitetssykehus. Målet med ansettelsen vil 
være at kandidaten tar en doktorgrad. De fleste  stipendier 
er utlyst av universitetene, forskningsrådet, de regionale 
helseforetakene eller stiftelser (eks. Kreftforeningen).
 Stipendiaten har et nært samarbeid med en veileder i 
hele sin stipendiatperiode. Ved avslutningen av stipendiat-
perioden skal kandidaten forsvare sin doktorgradsavhan-
dling. Dette kalles å disputere, og ved godkjent disputas 
oppnår man graden PhD – i det videre omtalt som doktor-
grad.

På nettsiden Utdanning.no kan du finne mer generell infor-
masjon jobben som stipendiat.

Stipendiat – en fase i karrieren
Hovedregelen i norsk arbeidsliv er faste ansettelser, et prin-
sipp som skal sikre arbeidstakerne forutsigbarhet og still-
ingsvern. Stipendiatstillinger er imidlertid definert som en 
åremålsstilling, dvs. en lovlig tidsavgrenset stilling. Hjem-
melen for dette ligger i Universitets- og høgskoleloven, med 
forskrift. 
 Stipendiater er for øvrig ordinære arbeidstakere, med 
37,5 timers arbeidsuke, ferierettigheter, sykepengerettig-
heter, og øvrige sosiale rettigheter etter gjeldende lovverk 
og statens avtaleverk. Stipendiater ved statlige universiteter 
er å regne som statlige tjenestemenn, og har også rettigheter 
og plikter fastsatt i tjenestemannsloven og dens forskrifter.
 Helseforetak er i denne forbindelse ikke definert som 
statlige institusjoner, og følger derfor ikke bestemmelsene i 
tjenestemannslov og universitets- og høgskolelov.
 Lengden på en stipendiatstilling vil variere, men 
 normalt er det mellom tre og seks år, avhengig av hvilke 
tilleggsoppgaver som følger med stillingen. Det vanligste 
ved universitetene er fire år, der tre år brukes til forsk-
ning og ett år til undervisning og annet pliktarbeid, men 
mengde, fordeling og praktisk tilpasning vil variere fra 
virksomhet til virksomhet.

Arbeidsavtalen – eller avtalene
Som andre arbeidstakere har stipendiaten krav på en skrift-
lig arbeidsavtale med opplysninger om stilling, lønn og 
øvrige vilkår for stillingen. Avtalen skal også angi anset-
telsesperiode, arbeidssted, arbeidsoppgaver og eventuelle 
forpliktelser eller forutsetninger for stillingen. I tillegg skal 
det fremgå, eller vedlegges, informasjon om hvem som 
har veilederansvar, at stipendiaten er opptatt på doktor-
gradsprogram, en plan for gjennomføringen av forskerut-
danningen, og hvilket ansvar som ligger til institusjonen, 
veileder og stipendiaten selv i den forbindelse.
 Stipendiater som arbeider ved helseforetak vil ofte også 
ha kliniske arbeidsoppgaver. Disse skal være spesifisert i 
 arbeidsavtalen, uavhengig av om det er en kombinert still-
ing (D-stilling med 50/50 fordeling forskning/spesialiser-
ing), eller om det er et tillegg til fulltids stipendiatstilling. 
Dersom stipendiaten arbeider ved universitetet, vil eventu-
elt klinisk arbeid i helseforetaket være en bistilling. 
 For alle stipendiater som skal arbeide klinisk er det 
 viktig at avtalen er tydelig på hvilke forutsetninger som 
 ligger til grunn for utvidet arbeidstid, vakttillegg og overtid 
i forbindelse med det kliniske arbeidet.

Ansettelse og opptak på PhD-program 
Doktorgradsstipendiater finansieres gjennom  stipendier 
fra forskningsprogrammer. For medisinere vil de mest 
 relevante finansieringskildene være Forskningsrådet og de 
regionale helseforetakene. I tillegg finansieres noen forsk-
ningsprosjekter av private fond og organisasjoner, slik som 
Kreftforeningen. 
 De ulike finansieringskildene har ulike søknadskrit-
erier, men de har alle det til felles at det i utlysningen av 
 stipendiet fremgår hvilke ytre rammer som gjelder. Søker-
en må, innenfor disse rammene, beskrive et prosjekt, i tråd 
med kriteriene. De ulike søkernes prosjekter blir deretter 
vurdert, før tildeling av prosjektmidler.
 Dersom det ikke er betingelser knyttet til et stipen-
dium, vil legen i utgangspunktet selv kunne velge om 
prosjekt midlene skal kanaliseres gjennom et universitet, 
eller gjennom et universitetssykehus. Dersom stipendiet er 
lyst ut gjennom en institusjon, vil plasseringen oftest være 
besluttet i forkant.

Stipendiatstillinger
Jon Ole Whist, jon.ole.whist@legeforeningen.no

Kunne du tenke deg å forske? Eller kanskje du allerede er godt i gang med et 
PhD-prosjekt? Her følger en oversikt over begreper og rettigheter det kan lønne 
seg å vite om i starten av forskerkarrieren.
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forsøkt å forhandle. Fordi det er litt ulik regulering, er det 
viktig å undersøke om stipendiater er omhandlet i over-
enskomstens del B for foretaket (www.legeforeningen.no/
avtaler). Legeforeningens tillitsvalgte skal også  ivareta 
 stipendiatene, og mener at alle skal kunne forvente en 
lønnsvekst. Likevel kan det være viktig å få inn i den indivi-
duelle avtalen at man skal ha en lønnsutvikling på nivå med 
 andre leger i helseforetaket, eller at man skal være omfattet 
av opp gjørene den perioden man arbeider som stipendiat. 

Fødselspermisjoner
Stipendiater har de samme rettigheter som andre gravide 
og fødende. Det oppleves likevel som en utfordring at an-
settelsen er tidsbegrenset, og at mange stipendiatstillinger 
er programfinansiert. Fødselspermisjoner og andre ret-
tighetspermisjoner, gir rett til forlengelse av den midler-
tidige ansettelsen. Imidlertid vil det forhold at stipendiet 
«forbrukes» under permisjonen kunne medføre at arbeids-
giver hevder at det ikke finnes lønnsmidler. Selv om still-
ingen er eksternfinansiert, må institusjonen ta høyde for 
at arbeidstaker skal kunne nyte godt av sine lovbestemte 
rettigheter. Hvis man som stipendiat møtes med at det ikke 
finnes midler, må man umiddelbart kontakte tillitsvalgt for 
bistand, og eventuelt kontakte Legeforeningens sekretariat. 

Problemer med veileder og arbeidsforholdene
Alle arbeidstakere, også stipendiater, kan oppleve mistrivsel 
og konflikter på arbeidsplassen. Dette må i første omgang 
håndteres med nærmeste leder, men det er alltid tillatt å be 
om bistand fra tillitsvalgt og/eller verneombudet. Innhold-
et i arbeidsavtalen og veilederavtalen, vil være viktige ele-
menter når problemene skal håndteres. Å adressere proble-
mer på et tidlig tidspunkt, vil alltid gi større handlingsrom 
for å finne en levelig løsning. Ved universitetene finnes det 
egne ordninger dersom forholdet til veileder ikke fungerer 
og egne kontaktpersoner for dette. Disse kan også gi råd 
både til stipendiat, veileder og forskningsleder i vanskelige 
situasjoner. Ordningene er litt ulike ved de ulike universite-
tene og bør benyttes dersom veilederforholdet er vanskelig. 

Hvem er tillitsvalgt? 
Tillitsvalgtordningen bestemmes ut fra tariffområdet. 
Stipendiater som har hoved- eller bistilling i et helsefore-
tak skal forholde seg til de tillitsvalgte i helseforetaket, på 
samme måte som leger i spesialisering og overleger. Hvis 
man er ansatt ved universitetet, er det Legeforeningens 
tillitsvalgt ved universitetet man skal forholde seg til.

LENKER:
http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/stipendiat
http://www.forskningsradet.no 
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/
retningslinjerpostdokogstip.html

Opptak på et doktorgradsprogram er en nødvendig forutset-
ning for ansettelse som stipendiat. Mange utdanningsinsti-
tusjoner vil ofte foreta ansettelse forut for, men under forut-
setning av, opptak på et program. Dersom man befinner seg 
i denne situasjonen, må frist for opptak også fremgå av ar-
beidsavtalen. Dersom man ikke blir tatt opp innen fristen, vil 
det kunne gi arbeidsgiver grunnlag for å heve arbeidsavtalen.

Overhead
Den institusjon som midlene kanaliseres gjennom, blir ar-
beidsgiver for stipendiaten. Institusjonen vil beregne seg en 
«overhead», en prosentandel av prosjektmidlene, som skal 
gå til dekning av administrasjonskostnader m.m. Størrels-
en på «overhead» er ikke sentralt regulert, og gir i prinsip-
pet åpning for forhandling med institusjonene, men stort 
sett følger institusjonene et standardopplegg. Det er viktig 
å skaffe seg god oversikt over betingelsene for overhead ved 
den institusjonen en skal forske ved, gjerne før prosjektet 
starter opp. Det kan være fornuftig å ta kontakt med tillits-
valgt for å avklare hva som er lokal praksis. 

Ulike stillingskoder/stillingsbetegnelser
I helseforetakene er stipendiatstillingene i liten grad detalj-
regulert, det gir rom for å forhandle om lønn, lønnsbetin-
gelser og vilkår for å ta på seg kliniske arbeidsoppgaver. 
I universitetene er stipendiatstillingene i større grad 
gjennom regulert, noe som gir mindre spillerom for indiv-
iduelle tilpasninger. Merk likevel at det er to ulike stilling-
skoder som benyttes for stipendiater i universitetene.

Stipendiat 1017 og lønnsinnplassering
Største del av stipendiater i staten er plassert i stillings kode 
1017 i hovedtariffavtalen for staten (HTA). Denne koden 
 ligger i en såkalt lønnsramme (LR20), noe som sikrer en 
lønns utvikling basert på ansiennitet, uavhengig av lønns-
forhandlingene. Ulempen er at staten i liten grad differensier-
er   mellom ulike disipliner, slik at stipendiater i denne koden i 
all hovedsak innplasseres på minstelønn. 
Stipendiat 1378 og lønnsinnplassering
Et alternativ til å ansette i stillingskode 1017, er å benytte 
stillingskode 1378. Denne koden benyttes i enkelte fagom-
råder (eks. medisin) for stipendiater med ettertraktet spesial-
kunnskap eller hvor lønnsnivået utenfor sektoren gjør det 
vanskelig å tiltrekke seg gode kandidater. Stipendiaten kan 
i denne koden plasseres høyere enn i kode 1017, men det vil 
ikke skje noen lønnsutvikling basert på ansiennitet. Lønnsut-
viklingen vil her skje gjennom generelle tillegg, og eventuelle 
tillegg i lokale forhandlinger.

Stipendiat i helseforetak
Det er ulik praksis i helseforetakene, men ofte vil de forsøke 
å ansette på lønnsvilkår tilsvarende minstelønn i universi-
tetene, noe det ikke er grunn til å akseptere før man har 



12

Innad i Legeforeningen var interessen naturlig nok svært 
stor for å mene noe om fremtidig spesialiststruktur. Det 
kom inn mer enn 60 høringsuttalelser til Legeforening 
sentralt fra fagmedisinske foreninger, spesialitetskomiteer, 
lokalforeninger, yrkesforeninger, spesialforeninger samt 
råd og utvalg.
 Samfunnspolitisk avdeling i Legeforeningen kommen-
terer på nettsidene at det var stor grad av enighet i de avgitte 
uttalelsene. Avdelingen oppsummerer om Legeforeningens 
høringsuttalelse at, «Legeforeningen er sterkt kritisk til fors-
lagene om å korte ned normert utdanningslengde, særlig for 
den spissede delen av spesialiseringen». En « … inndeling i et 
tredelt modulsystem passer ikke for mange av spesialitetene» 
og «struktur og innhold må i stor grad tilpasses den enkelte 
spesialitets behov».

Hva står der om forskning?
Ordet «forskning» finner vi på 25 av 33 sider. Norsk 
cardio logisk selskap støtter LVS i at det «Ideelt sett burde 
…  vurderes å innføre krav om medforfatterskap på 1 artik-
kel», men at «Den totale utdanningstiden innen vårt fag er 
imidlertid svært knapp i forhold til å tilegne seg nødvendig 
klinisk kompetanse og tekniske ferdigheter og tillater derfor 
ikke krav om at deler av tiden øremerkes forskningsopplæring 
uten at den totale utdanningstiden økes».
 En tilsvarende bekymring for nok tid til trening av rent 
kliniske ferdigheter gjenfinnes i uttalelser fra blant annet 
Norsk gynekologisk forening. Hovedinntrykket er likevel 
at de fleste som har avgitt uttalelse mener at forskning bør 
telle men ikke nødvendigvis et helt år som det var før i alle 
spesialitetene. Naturlig nok er Forskningsutvalget svært 
tydelige på at forskning bør kunne inngå som en del av alle 
spesialiteter: «Utvalget er bekymret for nedprioriteringen av 
forskning som tellende tjeneste og har tidligere sendt bekym-
ringsbrev til sentralstyret om nedjustering av tellende tjeneste 
i kirurgiske og indremedisinske fag til 6 mnd. … det kan se 
ut som om forskning ikke lenger skal utgjøre tellende tjenest-
en innenfor kirurgiske fag. Det mener forskningsutvalget er 

svært uheldig og påpeker at forskning også må kunne utgjøre 
tellende tjeneste innen kirurgi.»

Hva skjer nå?
Alle høringsuttalelser ligger nå hos Helsedirektoratet. Det 
gjenstår dermed å se i hvilken utstrekning Legeforening-
ens og alle andre aktørers høringsuttalelser vil påvirke 
det endelige forslag til ny struktur. For LVS blir det svært 
 interessant å følge med på hvilken plass forskningen vil få. 
Legeforeningen utgjøres av 97% av alle norske leger, både 
de som skal utdannes og de som utdanner. For Legefore-
ningen som helhet er kanskje det allerviktigste at forenin-
gen fortsatt må være en sentral premissleverandør for spe-
sialiseringens innhold.

Legers spesialitetsstruktur – en oppdatering!
Rune Jakobsen

I forrige nummer av LVS-info hadde vi flere innlegg fra styret i LVS om forslaget 
til ny  spesialitetsstruktur. Tor-Arne Hagve skrev om å inkludere krav om viten-
skapelig publisering og leder Kirsti Ytrehus skrev om spesialist-PhD som en egen 
godkjenningskategori. Høringsfristen var 10. oktober. LVS-info har sett litt på 
Legeforeningens høringsuttalelse og «sakset» noen sitater med spesiell interesse 
for LVS.

Legeforeningens uttalelse i sin helhet 
kan lastes ned her:
http://goo.gl/4UEGwW 
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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 medlemssidene for å se de 
interne høringssvarene!

ROLLUP
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PLAKAT

STORFORMAT

MEDLEMSBLAD

VISITTKORT

GRAFISK DESIGN

BOK

Fossegrenda 40   l  7038 Trondheim   l  Telefon 73 10 18 00   l   Epost: post@fagtrykk.no   l   www.fagtrykk.no

 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 Legeforeningen skal 
kunne gjøre en god jobb for medlemmene er at epost og mobilnummer er korrekt, 
og at samtlige arbeidsforhold er registrert.

Ved spørsmål, ta kontakt med sekretariatet: 
Kristin Wiik | Tlf. 23 10 90 00
E-post: kristin.wiik@legeforeningen.no
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Om Atul Gawande
Atul Gawande har en bredere bakgrunn enn kirurger flest, 
både i Boston og andre steder i verden. Som 27-åring tok 
han i 1992 permisjon fra medisinstudiene på Harvard for 
å delta i presidentkampanjen til daværende guvernør i 
 Arkansas Bill Clinton – og endte opp som den kommende 
presidentens rådgiver i helse og folkehelsesaker. Etter 
 Clintons inntog i Washington ledet Gawande en av tre grup-
per under Hillary Clinton som skulle forsøke å reformere 
det amerikanske helsesystem. Et forsøk som ble skutt i senk 
av politiske motstandere omtrent før det var sjøsatt, men 
som knappe 20 år senere betraktes som forløperen til den 
nå vedtatte «Obama-care-reformen». Da det ikke ble noen 
reform i 1993 returnerte Gawande til Boston og fullførte 
medisinstudiene. Underveis gjorde fascinasjonen for oper-
asjonssalen at en planlagt karriere innen folkehelse ble lagt 
til side og han valgte å spesialisere seg til endokrinkirurg 
ved Brigham and Women´s Hospital. 
 Men folkehelseperspektivene var aldri langt borte. I 
USA eksisterer det en øvre begrensning for hvor lenge leger 
i spesialisering kan jobbe per uke. Denne er grensen er satt 
til 80 timer – og har vært heftig debattert. Gawande spe-
sialiserte seg før denne begrensningen trådte i kraft. Det 
gjør det nesten uforståelig at han i løpet av sin spesialiser-
ing til kirurg formådde å skrive regelmessige lange artikler 
om helse og folkehelse i «The New Yorker» og publisere to 
bøker om livet til en kirurgisk assistentlege (se egen boks).
 På starten av 2000-tallet ledet han gruppen i WHO som 
utviklet og prøvde ut om en sjekkliste kunne bidra til færre 
komplikasjoner og lavere dødelighet ved  kirurgi. Resul-
tatet er vel kjent for de fleste – og sjekklisten er nå (mer 
eller mindre vel) implementert i de fleste land.  Prosessen er 
beskrevet i Gawandes tredje bok «The Checklist  Manifesto», 
som tidligere er anbefalt her i LVS-info.

I dag kombinerer Gawande jobben som kirurg med ledels-
en av et nyoppstartet forskningsmiljø ved Brigham and 
Women´s Hospital og Harvard School of Public Health. 
Ariadne Labs, oppkalt etter den greske gudinnen som  ledet 
Thesevs ut av Minotauros labyrint, har som mål å skape 
enkle, skalerbare løsninger for bedre helse for alle, overalt.

Om «Being Mortal: Illness, Medicine and What 
 Matters in the End»
Gawandes fjerde bok er mer personlig enn hans tidligere 
bøker. Med bakgrunn i farens historie om en uhelbredelig 
svulst i ryggmargen analyserer Gawande seg veien gjen-
nom hvordan vi tar beslutninger når livet går mot slutten. 
Gjennom åtte kapitler, hvorav to tidligere har vært  publisert 
som essays i «The New Yorker», fordyper han seg i valg-
ene vi uvergerlig må ta, som lege, som pårørende og som 
pasient. 
 Vil vi leve lengst mulig og aldri slutte å kjempe når 
 kreften ikke lenger kan helbredes, selv om de palliative 
celle giftkurene i beste fall gir oss noen få uker lenger å 
leve – og det ofte betalt med utallige innleggelser og store 
 bivirkninger? 
 Og hvis vi slipper kreft og «bare» får alderdommens 
sedvanlige plager, som til slutt gjør at vi ikke kan klare oss 
som før: Hvordan vil vi da at helsevesenet skal innrettes: 
Skal all risiko minimeres og all behandling rettes inn mot å 
leve lengst mulig. Selv når det betyr avkall på så godt som 
all autonomi? Eller finnes der alternative måter å organ-
isere sykehjem og omsorgsboliger på?
 I blandet Gawandes egen meget personlige beretning 
om riktige og gale valg i forløpet av farens til slutt døde-
lige kreftsykdom, blir dette en gripende, tankevekkende og 
 leseverdig beretning om døden. 
 

Noen mennesker må ha flere timer i døgnet enn andre! Den Harvard-baserte 
kirurgen Atul Gawande er et av den slags mennesker. Nylig gav han ut sin fjerde 
bok, som handler om døden. Eller mer presist om hvordan medisinen lenge har 
vært på villspor med sitt ensidige - og kanskje enfoldige - fokus på helbredelse 
- og hvis helbredelse ikke er mulig, å leve lengst mulig. Gawande vil at vi skal 
begynne å snakke om hva det betyr å leve best mulig og hva det er som virkelig 
betyr noe for oss, når det går mot slutten.

Om at vi alle skal dø!
En anbefaling av Atul Gawandes bok «Being Mortal: Illness, Medicine and 
What Matters in the End» – og litt til!
Av Rune Jakobsen
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ANDRE BØKER AV ATUL GAWANDE
Better: A surgeon´s Notes on Performance
En bok om etiske dilemmaer, om å forsøke å 
lukke gapet og få til «perfekte» resultater i en 
 klinisk hverdag fylt med hindre.

Complications: A surgeon´s Notes on an 
 Imperfect Science
En bok om obduksjoner, feil, samvittighet og 
hvordan det er å leve med at man heller ikke 
som kirurg er ufeilbarlig.

Gawande gir ingen bastante svar på hva som rett, selv om 
han riktignok tar et standpunkt for det som i boken omtales 
som «hospice care» og mot eutanasi i formen som er tillatt 
i fl ere stater i USA og som vi Europa kjenner det fra Neder-
land. Derimot er budskapet fra Gawande at vi er nødt til å 
ta samtalene med våre pårørende og våre pasienter om hva 
som er viktigst for dem (og oss) mot slutten av livet. 
 Boken anbefales på det varmeste.

Atul Gawande: BEING MORTAL: 
Medicine and What Matters in the End
2014 Profile Books
GBP 11.19 (www.amazon.co.uk)

Gawandes essays i «The New Yorker»
På følgende lenke finner du alle Gawandes 
essays:

http://www.newyorker.com/contributors/
atul-gawande

Om du ikke leser alle, så les denne om hvorfor 
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